
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 21 MAART 2013  
 
Aanwezig : Rein van Gisteren, Maryleen Bockstal, Agnes Van Geyseghem, Carmen De Rudder, Sandra 
Vandebroek, Frank Boel, Anita Vanthillo, Joke Muyldermans, Beatrijs Dhont 
 
Verontschuldigd : Els Uytterhoeven, Marie-Paule Bockstal, Marc D’Haenens 
 
De voorzitter Rein van Gisteren stelt voor om bij elke vergadering te werken met een 
standaardkalender : 

Verslag vorige vergadering  
Partnersteun – noodhulp 
Website 
Terug- en vooruitblik van de activiteiten 
‘Gast aan Tafel’ 
Nieuwsbrief Van Hier tot Ginder 
Hoeilaart FairTradeGemeente – Trekkersgroep 
Bespreking verantwoordelijkheden 
To do-lijst 
Varia 

 
De to do-lijst wordt enkele dagen na de vergadering verzonden. Op die manier heeft iedereen 
voldoende tijd om zijn/haar huiswerk te maken. 
 

1. VERSLAG VERGADERING VAN 26 FEBRUARI 2013. GOEDKEURING 
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. PARTNERSTEUN – NOODHULP 
 
In het gemeentebudget 2013 staat een toelage van 79 000 euro ingeschreven voor GROS en 
gemeentelijk ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Hiermee beschikt GROS over ongeveer hetzelfde 
budget als in 2012. Het standpunt van GROS is dat de 0,7%-norm gehandhaafd moet blijven, 
ongeacht de evolutie van het gemeentelijk budget. 
Een eerste schijf van de toelage zal midden april 2013 uitbetaald worden. 
 
In Van Hier tot Ginder, maartnummer 2013, verscheen een artikel over ‘Chez Marraine’, een 
kinderopvangtehuis in Butare-Rwanda. Het is een centrum voor pasgeborenen met een verhoogd 
sterfterisico (vaak dus de slechte thuissituatie). Ook biedt het onderdak aan zuigelingen die wachten 
op opname in een gastgezin. Joke Muyldermans volgt als lid van Impore de vorderingen van het 
project en de bouw verder op. GROS beslist 3000 euro partnersteun te geven aan de bouw van ‘Chez 
Marraine’. Binnenkort komt een Rwandese delegatie naar België. Joke kijkt na of hierrond een 
activiteit kan georganiseerd worden in Hoeilaart. 
 
GROS geeft ook 3000 euro partnersteun aan Broederlijk Delen. 
 

3. WEBSITE 
 
Informatie over GROS vind je op www.hoeilaart.be/gros. Er wordt opgemerkt dat sommige thema’s 
i.v.m. ontwikkelingssamenwerking zoals Wereldwinkel en Hoeilaart FairTradeGemeente, niet 
gemakkelijk te vinden zijn en dat er geen linken zijn naar andere interessante websites. 
 
Conclusie : 

http://www.hoeilaart.be/gros


Iedereen kijkt op www.hoeilaart.be na : 
- Hoe navigeren? 
- Waar kan een link gelegd worden naar andere websites? 

Tegen volgende vergadering maakt Rein van Gisteren een overzicht van alle opmerkingen. Er kan dan 
bekeken worden op welke manier de website meer gebruiksvriendelijk kan gemaakt worden. 
 

4. TERUG- EN VOORUITBLIK VAN DE ACTIVITEITEN 
 
TERUGBLIK 
Infodag : Gemeenten maken het verschil en Trekkersgroep op 18 maart 2013 in Leuven. 
Waren aanwezig : Rein van Gisteren, Anita Vanthillo, Frank Boel en Beatrijs Dhont 
 
Sessie : Beheers- en Beleidscyclus 
Belangrijk dat ontwikkelingssamenwerkingsbeleid opgenomen wordt in de meerjarenplanning en in 
de financiële nota. Er wordt ook meer werk gemaakt van een geïntegreerd beleid : ook andere 
diensten worden betrokken bij ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. 
 
Sessie : Klimaat 
Hierbij werd vooral aandacht besteed aan het Burgemeestersconvenant : de reguliere Europese 
beweging met deelname van lokale en regionale overheden die vrijwillig toezeggen de energie-
efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Door hun 
verbintenis beogen de ondertekenaars van het Convenant om de 20% CO2 reductiedoelstelling van 
de Europese Unie tegen 2020 te behalen en te overtreffen.  
Conclusie : dit is eerder een materie voor de milieuraad en de milieuambtenaar. De provincie zal voor 
deze ambtenaren en raden een workshop organiseren in mei 2013. 
 
Sessie : FairTradeGemeente en Trekkersgroep 
Men is volop bezig de actie FairTradeGemeenten 2.0 uit te werken : het is de bedoeling de bevolking 
van een FairTradeGemeente meer te sensibiliseren voor het feit dat zij in een FTGemeente wonen. 
In het najaar krijgt de provincie Vlaams-Brabant waarschijnlijk de titel van FT-provincie. Dit zal zeker 
gevierd worden. Het is mogelijk dat er ook een activiteit georganiseerd wordt in elke Vlaams-
Brabantse FTGemeente. Meer info hierover volgt. 
Conclusie : Hoeilaart heeft al veel werk verzet i.v.m. Fair Trade.  
 
VOORUITBLIK 
24 maart : Solidaire Maaltijd van Broederlijk Delen in het Lindenhof. Maryleen Bockstal en Agnes Van 
Geyseghem, medewerksters van Broederlijk Delen, nodigen iedereen uit voor dit etentje. 
 
18 april : vorming door VVSG i.v.m. gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking 
 
5 mei : Meifeesten – GROS neemt de onkosten op zich voor het optreden van Sous-Couche. 
Deze 9-koppige bende is met hun aanstekelijke mix van reggae, raï, latin grooves en funk een unicum 
in Vlaanderen en misschien wel veel verder. De setlist bestaat vooral uit eigen nummers maar ze 
deinzen er niet voor terug om oude Arabische traditionals van onder het stof te halen en op te 
poetsen met een nieuw swingend jasje. Dit levert een magisch opzwepende en onweerstaanbare 
cocktail op waar zowel jong als oud op uit de bol gaan.  
http://www.tambor.be/bookings/?q=node/225 

Sous-Couche steunt het project Solar Zonder Grenzen: 
Solar Zonder Grenzen is een organisatie van vzw BISZ en zoals de naam doet vermoeden wil de 
organisatie door dit project ontwikkelingslanden helpen door het plaatsen van zonnepanelen voor 
gemeenschapsdoeleinden zoals ziekenhuizen, scholen, weeshuizen, watervoorzieningen, etc. in 

http://www.hoeilaart.be/
http://www.tambor.be/bookings/?q=node/225


dorpen waar geen - of zeer gebrekkig - elektriciteit aanwezig is.  De opstart van dit project begon in 
Togo, ondertussen is men al in een tiental landen actief.  
www.solarzondergrenzen.be  
 

GROS vraagt wel dat op het podium duidelijker aangegeven wordt dat de adviesraad sponsort. Joke 
Muyldermans zal aan de eet- en drankstandjes vragen om zo veel mogelijk te werken met FT-
producten. 
 
19 mei : Internationale Dag van de Wereldwinkel – in Hoeilaart wordt ’s middags een grote picknick 
georganiseerd op een verrassingsplaats. Frank Boel van Wereldwinkel Hoeilaart vraagt of GROS wil 
meewerken aan de organisatie van deze picknick op 19 mei zelf. Vrijwilligers zijn : Agnes Van 
Geyseghem, Maryleen Bockstal, Sandra Vandebroek, Frank Boel en Beatrijs Dhont. 
 

5. BESPREKING ‘GAST AAN TAFEL’ 
 
Het is de bedoeling van het nieuwe bestuur om voortaan op regelmatige basis een gast uit te 
nodigen voor een GROS-vergadering. Mogelijkheden : 

- Een jongere die een inleefreis heeft gemaakt 
- Een vereniging of individu uit Hoeilaart die een project uitwerkt voor een land in het Zuiden 
- De scholen van Hoeilaart  

Op die manier kunnen allerlei ervaringen uitgewisseld worden. 
 
Er wordt voorgesteld om Het Groene Dal uit te nodigen op de volgende GROS-vergadering. In die 
basisschool wordt momenteel gewerkt rond een aantal projecten. Sandra Vandebroek zal de directie 
van Het Groene Dal uitnodigen voor de vergadering van 23 april a.s. 
 

6. NIEUWSBRIEF VAN HIER TOT GINDER 
 
Er zijn problemen geweest met de verdeling van Van Hier tot Ginder, maartnummer 2013.  
De nieuwsbrief was in een andere reclamefolder gestoken waardoor veel Hoeilanders hem niet 
hebben gevonden. Rein van Gisteren zal hierover gaan praten met het postkantoor van Hoeilaart. 
 
Na de paasvakantie komt de redactieraad bijeen voor Van Hier tot Ginder, juninummer 2013. Beatrijs 
Dhont zal met Greet Vandendriessche contact opnemen om een datum vast te leggen. Komen naar 
de redactieraad : Rein van Gisteren, Carmen De Rudder, Frank Boel en Beatrijs Dhont. 
Mogelijke thema’s voor dit nummer : 

- Stand van zaken Hoeilaart FairTradeGemeente. 
- Textielcontainers op het grondgebied van Hoeilaart. Rein van Gisteren heeft een studie 

gemaakt en wil hierover wel een artikel schrijven voor Van Hier tot Ginder. 
- Als er een activiteit georganiseerd wordt rond ‘Chez Marraine’, kan dit aangekondigd 

worden. 
 

7. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE – TREKKERSGROEP 
 
Joke Muyldermans deelt mee : 

- De gegevens van Hoeilaart op www.fairtradegemeenten.be zijn volledig aangevuld. 
- Het nieuwe project ‘Verkoop van groenten uit de serres van Kelleveld’ wordt nog verder 

uitgewerkt. 
- Rein van Gisteren maakt tegen volgende vergadering een overzicht van verschillende 

promotiemogelijkheden + budget. 
 

8. VERDELING VERANTWOORDELIJKHEDEN 

http://www.solarzondergrenzen.be/
http://www.fairtradegemeenten.be/


 
Om de werking van GROS te verbeteren, worden een aantal verantwoordelijkheden vastgelegd : 

- Joke Muyldermans : Hoeilaart FairTradeGemeente 
- Sandra Vandebroek : suggesties aankoop boeken, DVD’s en CD’s voor de bib 
- Carmen De Rudder : oplijsting mogelijke voordrachten, lezingen, info-avonden 
- Frank Boel : Wereldwinkel 
- Anita Vanthillo : contacten met de scholen 
- Marc D’Haenens : contacten met de jeugd/jeugdverenigingen 

 
9. VARIA 

 
Jeugdraad Hoeilaart organiseerde in 2012 een zoektocht ten voordele van het Martin De Kegelfonds 
(project in Sri Lanka). De raad zal op woensdag 3 april om 20uur in JC Koldam de cheque officieel 
overhandigen aan de verantwoordelijken van het fonds. Alle GROS-leden zijn hartelijk welkom. 
 
Amnesty International verzamelt gsm’s die daarna op een verantwoorde wijze gerecycleerd of 
herbruikt worden. AI krijgt hiervoor een vergoeding waardoor de organisatie meer middelen heeft in 
de strijd voor mensenrechten. Zie www.aivl.be/steun-ons/recycleer-je-gsm. GROS wil aan deze actie 
meewerken en zal een aantal verzamelpunten zoeken. Mogelijkheid : Wereldwinkel. Frank Boel 
bespreekt het binnen Wereldwinkel. 
 
Rein van Gisteren werkt aan het jaarverslag 2012. Een ontwerp wordt eerstdaags doorgestuurd en 
kan dan besproken worden op de volgende GROS-vergadering. 
   
 
   

http://www.aivl.be/steun-ons/recycleer-je-gsm

