
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 26 FEBRUARI 2013  
 
Aanwezig : Anita Vanthillo, Joke Muyldermans, Marc D’Haenens, Carmen De Rudder, Sandra 
Vandebroek, Agnes Van Geyseghem, Maryleen Bockstal, Frank Boel, Rein van Gisteren, Beatrijs 
Dhont 
 
Verontschuldigd : Els Uytterhoeven 
 
Anita Vanthillo verwelkomt Maryleen Bockstal die voortaan in GROS zetelt als afgevaardigde van 
Broederlijk Delen. 
 

1. VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 24 JANUARI 2013. GOEDKEURING  
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. VOORSTELLING BELEIDSLIJNEN GEMEENTELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING DOOR 
SCHEPEN ELS UYTTERHOEVEN  

 
Els Uytterhoeven kan niet aanwezig zijn op de vergadering maar geeft volgende mededeling door : 

- Het gemeentelijk budget 2013 is nog niet voorgelegd aan de gemeenteraad. GROS mag er 
evenwel van uitgaan dat het bedrag dat in 2013 voorzien is voor ontwikkelingssamenwerking 
(toelage aan GROS) weinig verschilt van wat in het gemeentelijk budget 2012 ingeschreven 
was. 

- GROS is een dynamische en actieve adviesraad. De schepen van ontwikkelingssamenwerking 
zal GROS verder volop steunen. Nieuwe initiatieven zijn zeer welkom en kunnen na overleg 
uitgewerkt worden. Els dankt ook alle vrijwilligers die zich inzetten voor GROS. 

 
GROS neemt akte van deze mededeling en hoopt dat het memorandum dat opgesteld werd in 2012 
n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen, opgenomen zal worden in het gemeentelijk meerjarenplan. 
 

3. VERSLAG VERGADERINGEN TREKKERSGROEP HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 
 
De Trekkersgroep Hoeilaart FairTradeGemeente is samengekomen op donderdag 31 januari 2013. 
Volgende zaken werden besproken : 

- Hoeilaart voldoet ook voor 2012 aan de voorwaarden voor de titel FTGemeente. 
- Vermits de gemeenteraad vernieuwd is, moet ook de FTG-resolutie opnieuw ondertekend 

worden.   
- Er zijn enkele winkels bijgekomen die beantwoorden aan criterium 2. Er zal ook contact 

genomen worden met enkele horecazaken die kunnen in aanmerking komen voor datzelfde 
criterium. 

- De info van Hoeilaart op www.fairtradegemeenten.be is volledig in orde gebracht. 
- Voor criterium 6 ‘Lokale duurzame voeding’ moet er een nieuw initiatief genomen worden. 

Voorstel van de Trekkersgroep is om de serres op Kelleveld hierbij te betrekken.  Joke 

Muyldermans heeft hiervoor samengezeten met Koen Geers. Het voorstel van de 

Trekkersgroep om groenten en fruit, gekweekt in deze serren, te verkopen in een pakket is 

misschien te ambitieus, er zullen niet steeds genoeg groenten zijn. Joke is tot een ander 

voorstel gekomen samen met Koen: aanbieden van seizoengroenten. Vanaf maart zal b.v. de 

spinazie klaar zijn. Mensen zouden een pakket spinazie kunnen bestellen en deze afhalen op 

een afhaalpunt . Joke neemt verder contact met Koen om praktische zaken te bespreken. 

http://www.fairtradegemeenten.be/


- Er zijn ook allerlei voorstellen besproken om promotie te voeren voor Hoeilaart FTG : 

bierviltjes, servetten, vlaggetjes enz. die gebruikt kunnen worden door de verenigingen bij 

eetfestijnen en andere activiteiten. De bedoeling is dat op deze manier ook andere 

verenigingen en personen, en dus niet alleen GROS en Trekkersgroep, promotie maken voor 

Hoeilaart FTGemeente. GROS wil de aanmaak van dat promotiemateriaal bekostigen. Rein 

van Gisteren zal een voorstel + budget uitwerken. 

 

4. BROEDERLIJK DELEN - CAMPAGNE 2013  

 

De Koffiestop op 22 (markt) en 23 (bib) februari ll. is zeer goed verlopen. De opbrengst in de bib lag 

veel hoger dan in 2012. Het muziekgroepje was zeker een meerwaarde ondanks de kou. 

 

Op 24 maart vindt dan de Solidaire Maaltijd plaats in het Lindenhof. Voor de campagne van 

Broederlijk Delen wordt promotie gevoerd in de nieuwsbrief Van Hier tot Ginder die rond 11 maart 

verdeeld wordt in de Hoeilaartse brievenbussen. 

 

5. VERKIEZING VAN EEN NIEUW BESTUUR 

 

Anita Vanthillo meldt dat zij lid blijft van GROS maar geen kandidaat meer is voor het 

voorzitterschap. Zij is nu meer dan 5 jaar voorzitter en vindt het belangrijk dat iemand anders die 

taak op zich neemt. 

Rein van Gisteren is kandidaat-voorzitter en wordt unaniem verkozen. 

 

Rein heeft zich kandidaat gesteld omdat hij GROS zeer belangrijk vindt en omdat hij geïnteresseerd is 

in het bestrijden van kansarmoede en in de Derde Wereld. Hij zal de huidige GROS-werking verder 

zetten maar wil discussie zeker niet uit de weg gaan. Aandachtspunten voor Rein  : transparantie en 

communicatie (via Internet). 

 

Anita Vanthillo wil wel ondervoorzitter worden. Ze wordt unaniem verkozen tot ondervoorzitter. 

 

Sandra Vandebroek stelt zich opnieuw kandidaat voor het penningmeesterschap. Ook zij wordt 

unaniem verkozen. 

 

6. VARIA 

 

De directie van Basisschool Het Groene Dal laat weten dat de school volop meewerkt aan de 

Damiaanactie en aan de actie Nourish the Children, een initiatief om de hongersnood bij kinderen 

aan te pakken. Meer informatie hierover : www.nuskin.com. GROS zal contact nemen met Het 

Groene Dal en bekijken of eventueel samengewerkt kan worden. 

 

Er is nog geen datum bekend voor de overhandiging van de cheque vanwege de Jeugdraad aan het 

Martin De Kegelfonds. De Jeugdraad organiseerde in 2012 een zoektocht ten voordele van dit fonds. 

 

GROS beslist 1500 euro noodhulp te schenken aan Unicef : 

- 750 euro voor de kinderen die getroffen worden door het geweld in Syrië 

http://www.nuskin.com/


- 750 euro voor het onderwijs in Mali  

Zie www.unicef.be 

 

 

http://www.unicef.be/

