
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 23 APRIL 2013 
 
Aanwezig : Rein van Gisteren, Maryleen Bockstal, Agnes Van Geyseghem, Carmen De Rudder, Anita 
Vanthillo, Frank Boel, Sandra Vandebroek, Beatrijs Dhont 
 
Verontschuldigd : Els Uytterhoeven, Marc D’Haenens en Joke Muyldermans 
 

1. VERSLAG VERGADERING VAN 21 MAART 2013  
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. GAST AAN TAFEL : HET GROENE DAL 
 
Sandra Vandebroek heeft de directeur van Het Groene Dal uitgenodigd om te komen praten over de 
medewerking van de basisschool aan o.a. de Damiaanactie. De directeur wil dat zeker doen maar was 
niet vrij voor deze vergadering. Hij stelt voor dat hij informatie doorgeeft over de activiteiten van Het 
Groene Dal i.v.m. ontwikkelingssamenwerking en dat hij in het najaar eens langs komt op een GROS-
vergadering. 
 
Anita Vanthillo zal de directie van Sint-Clemensschool uitnodigen voor de GROS-vergadering van 28 
mei 2013. 
 

3. WERKINGSVERSLAG 2012  
 
Het ontwerp van werkingsverslag 2012 wordt volledig overlopen. Er worden een aantal opmerkingen 
geformuleerd. Rein van Gisteren zal deze opmerkingen verwerken en een aangepaste versie van het 
verslag opnieuw doorsturen. Op de GROS-vergadering van 28 mei a.s. wordt het werkingsverslag 
2012 dan definitief goedgekeurd zodat het ter kennisgeving kan voorgelegd worden aan de 
gemeenteraad van juni 2013. 
 

4. PARTNERSTEUN EN NOODHULP 
 
Uit het financieel verslag 2012 blijkt dat vorig jaar geen partnersteun is gegeven aan ‘Druppels voor 
Haïti’, een project dat ook financieel gesteund wordt door de Sint-Clemensschool. GROS hanteert 
evenwel als voorwaarde voor het geven van partnersteun aan projecten  dat 
personen/verenigingen/instellingen uit Hoeilaart meewerken aan die projecten. Daarom zal eerst 
nagevraagd worden of Sint-Clemensschool nog steeds acties organiseert ten voordele van ‘Druppels 
voor Haïti’. 
 
GROS stortte in januari 2013 al 750 euro voor Syrië en 750 euro voor Mali via Unicef. Vermits 
momenteel de actie Syrië 12-12 loopt en gezien de ernst van de situatie in dat land, beslist GROS 
nogmaals 750 euro voor die actie te storten. Rein van Gisteren zal daarover een persbericht 
versturen. 
 

5. WEBSITE 
 
Zoals afgesproken hebben de GROS-leden het thema GROS en ontwikkelingssamenwerking op 
www.hoeilaart.be bekeken. Volgende opmerkingen worden geformuleerd : 

- De ledenlijst moet aangepast worden. 
- Een aantal leden wil hun persoonlijk mailadres niet vermeld zien op de website. Enkel 

vermelding van het GROS-mailadres. 
- Vermelden op de homepage dat Hoeilaart een FairTradeGemeente is. 

http://www.hoeilaart.be/


- Hoeilaart FairTradeGemeente en Wereldwinkel zijn moeilijk te vinden.  
- Het zoeksysteem zou ook moeten werken met alternatieven en verschillende schrijfwijzen. 

 
Er zal contact genomen worden met de gemeentelijke communicatieambtenaar om te zien welke 
aanpassingen aan hoeilaart.be mogelijk zijn. 
 

6. TERUG- EN VOORUITBLIK VAN DE ACTIVITEITEN 
 
TERUGBLIK : 
Op de Solidaire Maaltijd voor Broederlijk Delen op 24 maart 2013 in Het Lindenhof was een 60-tal 
personen aanwezig. Netto-opbrengst is nog niet bekend. 
 
Op 3 april 2013 overhandigde de Jeugdraad een cheque van  700 euro aan het Martin de Kegelfonds. 
Dat geld werd bijeengebracht tijdens de zoektocht die de Jeugdraad in 2012 organiseerde. Enkele 
GROS-leden waren aanwezig bij de overhandiging. 
 
De infonamiddag over gemeentelijk ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, georganiseerd door VVSG, is 
verplaatst van 18 april naar 17 september 2013. 
 
Hoeilaart FairTradeGemeente : De verdeling van verse groenten uit de serres van Kelleveld, een 
project van sociale tewerkstelling, verloopt vlot. Er zijn reeds 2 bedelingen van spinazie geweest via 
de Wereldwinkel. De reacties van alle partijen waren positief. Er is wel gevraagd of de bedeling ook 
op zaterdag kan gebeuren. Dan kunnen de werkende mensen ook langs komen. Alle opmerkingen 
worden doorgegeven aan Joke, coördinator van de HFT-Trekkersgroep. 
 
De Serrist en Het Nieuwsblad hebben een interview gepubliceerd met de nieuwe GROS-voorzitter 
Rein van Gisteren. 
 
VOORUITBLIK : 
Op 2 mei 2013 zijn alle voorzitters van de Hoeilaartse adviesraden uitgenodigd voor een evaluatie 
van het alcoholcharter dat reeds een 10-tal jaren bestaat. Een GROS-afvaardiging zal zeker aanwezig 
zijn. 
 
Op 5 mei treedt Sous-Couche op tijdens de Meifeesten in het Jan van Ruusbroecpark.  GROS betaalt 
deze groep. Er wordt nagegaan welk deel van de gage naar het project ‘Solar zonder Grenzen’ gaat. 
Via dit project worden ontwikkelingslanden geholpen door het plaatsen van zonnepanelen voor 
gemeenschapsdoeleinden zoals ziekenhuizen, scholen, weeshuizen, watervoorzieningen, etc. in 
dorpen waar geen - of zeer gebrekkig - elektriciteit aanwezig is.    
 
19 mei : Picknick van de Wereldwinkel. De aanwezige GROS-leden nemen een foto voor publicatie in 
Van Hier tot Ginder. 
 
Er wordt bij Joke Muyldermans geïnformeerd of er al iets bekend is rond de ontvangst van een 
Rwandese Impore-delegatie in België. 
 

7. NIEUWSBRIEF VAN HIER TOT GINDER 
 
De redactieraad komt bijeen op maandag 29 april voor de uitgave van de nieuwsbrief, 2013, nr. 2. 
Mogelijke onderwerpen : 

- Opbrengst van Broederlijk Delen 2013 
- Acties in Het Groene Dal 
- Bedeling van de seizoensgroenten uit serres Kelleveld 



- Foto’s van overhandiging van de cheque van de Jeugdraad aan het Martin de Kegelfonds, de 
Meifeesten, Wereldwinkelpicknick 

 
De contacten met De Serrist en met bpost i.v.m. de slechte postverdeling van de vorige nieuwsbrief 
hebben niet veel opgebracht.  
Mogelijke alternatieven om deze problemen in de toekomst te vermijden, zijn : 

- De nieuwsbrief opnemen in Hier Hoeilaart 
- Werken met privé-verdelers 

Deze alternatieven zullen verder onderzocht worden. 
 

8. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE – TREKKERSGROEP 
 
De Hoeilaartse gemeenteraad keurde op 25 maart de resolutie goed ter ondersteuning van de 
eerlijke handel. In deze resolutie staat ook gestipuleerd dat een interne gemeentelijke werkgroep zal 
opgericht worden om het aankoopbeleid door te lichten en voorstellen te doen ter bevordering van 
het gebruik van producten uit eerlijke handel. Er zal meer informatie over deze werkgroep gevraagd 
worden aan de schepen van ontwikkelingssamenwerking.  
 

9. VARIA 
 
INZAMELING GSM’s 
Frank Boel stelde de vraag aan de Wereldwinkel of de inzameling van GSM’s ten voordele van o.a. 
Amnesty International daar zou kunnen gebeuren. Wereldwinkel vraagt evenwel meer informatie. Zij 
willen zeker geen 2e containerpark worden want nu reeds krijgen zij al af en toe de  vraag of er 
boeken en kledij kunnen binnengebracht worden. 
GROS zal ook op zoek gaan naar alternatieven voor de Wereldwinkel b.v. Bib-Hoeilaart, Dienst 
Cultuur en Toerisme … Belangrijk aandachtspunt : kan zo’n inzamelingspunt schadelijk zijn voor de 
gezondheid? We informeren bij de Milieudienst. 
 
PROMOTIE HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 
Om fairtradeverkoop te bevorderen worden er nieuwe bierviltjes en ballonnen aangeschaft, zal er op 
de Meifeesten versiering met FT-slingers zijn aangebracht en zijn er cocktailprikkers gemaakt die 
gebruikt kunnen worden  om voedingsproducten te ‘versieren’.  Op de Meifeesten wordt weer een 
nieuw plakkaat uitgereikt aan Blueprint. Voor de Wereldwinkel is een Fairtradeschoolbord gemaakt 
om buiten voor de winkel de verkoop van FT-groenten te stimuleren, er is een folder geproduceerd 
over het groenteverdelingsproject met 3Wplus (deze is aangeboden aan een viertal 
folderdistributiepunten in de gemeente) en er is een facebookgroep opgericht (HoeilaartFairTrade) 
waaromheen zich een groeiende kring van belangstellenden vormt. 
 


