
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 20 OKTOBER 2014  
 
Aanwezig : Rein van Gisteren, Anita Vanthillo, Agnes Van Geyseghem, Maryleen Bockstal, Sandra 
Vandebroek, Carmen De Rudder 
 
Verontschuldigd : Els Uytterhoeven, Frank Boel, Beatrijs Dhont, Marc D’Haenens, Joke Muyldermans 
 

1. Verslag van de vergadering van 23 september 2014. Goedkeuring. 
 

Rein vertelt dat een aantal bijlagen van de vorige vergaderingen niet zijn toegevoegd aan de e-mail 
van Beatrijs met het verslag en de uitnodiging van deze vergadering. Indien er iemand deze bijlagen 
wil, kunnen ze dit vragen aan Beatrijs. Ook het advies inzake de meerjarenplanning en Hoeilaart 
Fairtradegemeente is niet toegevoegd, ook dit kan gevraagd worden. 
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. PARTNERSTEUN – NOODHULP 
 
Naar aanleiding van de vorige vergadering is in totaal 4000 euro gestort aan VZW Martin De Kegel, 
voor de bouw van 2 waterputten. 
 
Daarnaast is er ook een donatie gebeurd van 750 euro aan Artsen zonder Grenzen voor de bestrijding 
van het Ebolavirus. Rein maakt een persbericht op om ook de nieuwe campagne van Artsen zonder 
Grenzen mee in de kijker zetten, hij zal ook het rekeningnummer of andere nuttige info om de actie 
te steunen opnemen. 
 
Er is een vraag toegekomen van Les Cajoutiers om opnieuw steun (tww van 1000 euro) te krijgen.  Zij 
ondervinden mogelijk door de economische crisis minder steun en donaties dan de voorbije jaren. Er 
wordt beslist om de personen van Les Cajoutiers uit te nodigen voor als volgende gast aan tafel 
(vergadering op 27/11) om na te gaan wat de resultaten zijn van de steun van vorig jaar en wat de 
plannen zijn in de toekomst. Daarna zal hun aanvraag besproken.   
 
Eerder dit jaar werd afgesproken om de criteria van partnersteun opnieuw te evalueren. Er bestaan 
momenteel verschillende criteria. Om deze evaluatie te kunnen doen, worden een aantal afspraken 
gemaakt. 

 Er wordt een oplijsting gemaakt van de voorbije jaren (3 jaar) wie steun heeft gekregen en 
waarom. 

 Sandra vraagt na bij andere GROSsen welke criteria zij hanteren.  

 Rein doet een voorzet van criteria die de voorbije steunaanvragen zijn gehanteerd en andere 
leden van de GROS vullen aan tegen de volgende vergadering.  

 Er zal ook gekeken worden naar de structurele steun. Wordt deze nog steeds voldoende 
verantwoord? 

 
 

3. OVERZICHT ADVIEZEN AAN CBS 
 
Er is een advies ingediend over de meerjarenplanning en Hoeilaart FairTradeGemeente. De schepen 
heeft laten weten dat een antwoord volgt.  
 
Er wordt gevraagd wat de stand van zaken is inzake het alcoholbeleid. Er is hier door het 
gemeentebestuur een goede stap gezet door de adviesraden te betrekken, maar het blijft jammer 



genoeg stil op dit vlak. Wat is de stand van zaken en welke stappen moeten er nog genomen 
worden? 
 
Er wordt een advies opgemaakt om tijdens de vergadering van november verder te bespreken en te 
versturen naar het CBS.  
 
 

4. COMMUNICATIE 
 
Het novembernummer van de GROS-nieuwsbrief Van Hier tot Ginder wordt dinsdag 21/10 verstuurd 
naar De Serrist, zodat de nieuwsbrief kan verdeeld worden tussen 29 en 31 oktober.  
 
De eindredacteur merkt op dat voor deze editie, in het kader van de 11.11.11-campagne, weinig 
input is gekomen van de organisatie.  
 
Er wordt afgesproken dat er zeker 1 artikel zelf wordt geschreven door de organisatie. Voor het 
maartnummer is dit Broederlijk Delen, voor het novembernummer 11.11.11. Voor de andere artikels, 
die verbonden zijn aan het thema, wordt een focus en input gevraagd.  Voor het juninummer worden 
er afspraken gemaakt binnen de GROS en de redactieraad.  
Daarnaast wordt ook gevraagd om oren en ogen open te houden om interessante thema’s en 
onderwerpen aan te reiken voor de nieuwsbrief. Zelf geschreven artikeltjes zijn altijd welkom.  
 
Indien nodig wordt de redactieraad nog vroeger gepland om voldoende tijd te voorzien om artikels te 
schrijven.   
 
De voorzitter merkt op dat de lichtkrant is gebruikt in de aanloop van het Wereldfeest om  het Repair 
Café aan te kondigen. Misschien kan het in de toekomst ook ingezet worden om last-minute 
aankondigingen of aanpassingen van het programma mee te delen (bv. vrijwilligers bij het Repair 
Café). 
 

5. TERUGBLIK VOORBIJE ACTIVITEITEN 
 
Opening vernieuwde WW (4 oktober)  
De Wereldwinkel is volledig vernieuwd, met een andere binneninrichting. De opening was een 
succes: goed weer, veel volk, goede muzikanten, … Het was zeer gezellig. 
Er bestaat de indruk dat er meer mensen komen en ook iets meer kopen. Misschien moet bij een 
volgende communicatie vermeld worden dat er vanaf nu ook bancontact is. In de huidige VTHG is er 
geen ruimte meer.  
 
FT-week (1-11 oktober)  
Er is door de Wereldwinkel deelgenomen aan de Sap voor Sap-actie. Er was ook voldoende respons, 
minder dan bij de choco-actie. Maar de vrijwilligers bij de Wereldwinkel hadden nu meer tijd om 
vragen over de winkel en de actie te beantwoorden. 
 
Er was tegelijkertijd ook een actie in Delhaize over FT-producten.  
 
Wereldfeest (11 oktober) 
Op vrijdagavond was er een lezing van Dirk Barrez. Het was zeer interessant, maar er was jammer 
genoeg weinig opkomst.  
Mogelijke redenen hiervoor zijn:  

 Vrijdagavond is een moeilijke avond om iets te organiseren 

 Het thema is mogelijk minder interessant voor een groot deel van de Hoeilaartse bevolking 



 Er werden twee avonden na elkaar aan het thema gewijd.  
 
Ook de talkshow op zaterdagavond kende een lage opkomst, hoewel het ook zeer interessant was.  
 
De fairtrademarkt was nu niet volledig, ook niet alle organisaties leken op hun plaats. Als dit ooit nog 
wordt georganiseerd, moet dit meer inhoud en body (handelaars) krijgen.  
 
Het Repair Café was wel een succes. De evaluatievergadering moet nog plaatsvinden, de reacties 
hiervan zullen doorgestuurd worden. Er wordt door de voorzitter aangegeven dat het concept en een 
mogelijk vervolg voorgelegd zijn aan de milieuraad. Er is weinig reactie gekomen om dit initiatief over 
te nemen en een tweede editie te organiseren. Er wordt door de leden gereageerd dat door dit 
initiatief mensen bereikt zijn die anders moeilijk of niet bereikt worden. Om die reden verdient het 
Repair Café zeker een vervolg, voor de vervolgeditie kan een vraag tot samenwerking met de 
milieuraad opnieuw voorgelegd worden. 
 
De namiddagactiviteiten kenden ook een succes. Ongeveer 120 kinderen hebben het poppen- en 
verteltheater gevolgd.  
 
Een aantal kinderen en ouders zijn gebleven na het voormiddagprogramma voor de kinderanimatie. 
Een overbrugging tussen beide activiteiten (lunch, broodjes, soep, …) zou wel een optie kunnen zijn 
voor de volgende editie. Er kan in de namiddag ook iets met muziek gedaan worden.  
 
We willen met het wereldfeest verschillende levensgroepen bereiken, hierdoor worden er 
verschillende activiteiten georganiseerd. Misschien is dit te veel voor eenzelfde dag en moet er meer 
opgedeeld worden. Iedereen is het eens dat de combinatie met de Verwendag in de Bib en de 
tweedehandsbeurs van de Gezinsbond een ideale combinatie vormt om ook een activiteit in het GC 
Felix Sohie te organiseren. 
 
Conclusie: 
Een voormiddagprogramma, met een lunch om de mensen te houden en daarna een 
kinderprogramma in de namiddag. De dag mag maximum tot 17u duren. Geen avondprogramma 
meer, mogelijk wel op een andere avond. 
 
Ontvangst nieuwe inwoners (12 oktober) 
Agnes Van Geyseghem en Rein van Gisteren vertegenwoordigden GROS op de ontvangst van de 
nieuwe inwoners. De nieuwe folder lag er ook. 
Het was een interessante ontvangst waarbij de nieuwe bewoners zeer tevreden waren over de 
rondleidingen.   
 

6. VOORUITBLIK KOMENDE ACTIVITEITEN 
 
11.11.11-acties 
Vrijdag 7 november: 11.11.11-quiz in het GC Felix Sohie vanaf 20u 
Zondag 9 november: 11.11.11-brunch in het GC Felix Sohie vanaf 12u voor 15 euro 
Maandag 10 november: 11.11.11-fuif in De Koldam vanaf 21u 
 
 

7. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 
Er vond een evaluatievergadering plaats tussen 3WPlus en Wereldwinkel Hoeilaart op 9 oktober 
2014 i.v.m. de verkoop van groenten die in de serres van de Kelleveldsite geteeld worden en daarna 
verkocht in de Wereldwinkel.  



Rein van Gisteren was aanwezig als afgevaardigde van GROS. De samenwerking is zeer positief. Er 
zijn een aantal hygiënevoorschriften waar rekening mee zal moeten gehouden worden. Daarnaast is 
de vraag om de juridische aansprakelijkheid in dit kader te regelen tussen de Wereldwinkel en 
3WPlus. Er wordt een contract opgesteld om door beide partijen te laten ondertekenen. 
 
Toen de Wereldwinkel gesloten was voor de renovatiewerken, konden de groenten afgehaald 
worden aan de serres zelf. De organisatie verliep niet zo vlot, maar de opkomst was wel positief. 
Vanaf volgend jaar zal 3WPlus zelf een aantal openingsuren inplannen, maar dinsdag blijft de vaste 
leveringsdag bij de Wereldwinkel.  
 
Er komen misschien nog groenten dit jaar, vermoedelijk spinazie.  
 
 


