
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 26 JUNI 2013  
 
Aanwezig : Rein van Gisteren, Sandra Vandebroek, Carmen De Rudder, Agnes Van Geyseghem, Anita 
Vanthillo, Frank Boel, Maryleen Bockstal, Marc D’Haenens en Beatrijs Dhont 
 
Verontschuldigd : Els Uytterhoeven en Marie-Paule Bockstal 
 

1. VERSLAG VERGADERING VAN 28 MEI 2013. GOEDKEURING 
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. GAST AAN TAFEL : JEUGDRAAD HOEILAART 
 
Kamiel en Rhania van Jeugdraad Hoeilaart zijn aanwezig. Zoals elk jaar zal de Jeugdraad ook in 2013 
meewerken aan de 11.11.11-campagne : 

- Wandelzoektocht trekt elk jaar meer deelnemers en vindt plaats in november. De exacte 
datum wordt pas vastgelegd op de vergadering van de Jeugdraad in september. In 2013 gaat 
de opbrengst opnieuw naar het Martin De Kegelfonds (Sri Lanka). De Jeugdraad wil een 
aantal mensen van het fonds uitnodigen voor de start van de zoektocht. Eventueel kan er 
ook een kleine tentoonstelling rond de projecten in Sri Lanka opgebouwd worden in de 
jeugdlokalen Joengele. De deelnemers aan de wandelzoektocht krijgen dan een idee van de 
werking van het Martin De Kegelfonds.  

- 11.11.11-fuif in samenwerking met Jong-Pro Hoeilaart. Er zal in 2013 aan het imago van de 
fuif gewerkt worden door b.v. een betere promo en door een duidelijke link met de 
campagne. Suggestie : optreden van een groep die wereldmuziek brengt. 

- In het verleden zijn er een aantal 11.11.11-workshops georganiseerd in JH Phobos. De laatste 
jaren was dit niet meer gelukt. De Jeugdraad heeft in ieder geval interesse om aan deze 
workshops opnieuw mee te werken. 

- De Jeugdraad wil naast de 11.11.11-campagne ook met GROS samenwerken aan andere 
initiatieven i.v.m. ontwikkelingssamenwerking. GROS zal meer communiceren met de 
Jeugdraad over mogelijke initiatieven. 

 
GROS beschikt over middelen om de aandacht voor het Zuiden te propageren. Suggesties vanwege 
de Jeugdraad voor het besteden van deze middelen zijn steeds welkom. Er bestaat ook een 
reglement ‘ervaringsreizen voor jongeren’. GROS geeft een toelage aan een jongere die voor een 
bepaalde periode gaat werken of een stage gaat doen in een Derde Wereldland. Meer info op 
www.hoeilaart.be/gros. Kamiel en Rhania stellen voor dit reglement ook op www.jeugd.hoeilaart te 
zetten zodat het beter bekend wordt bij de Hoeilaartse jongeren.  
 
Volgende Gast aan Tafel : Kiwanis Hoeilaart - Zoniënwoud 
 

3. WEBSITE 
 
Er zijn reeds enkele aanpassingen gebeurd aan www.hoeilaart.be : 

- Zoekingangen zijn enigszins gewijzigd. 
- Werkingsverslag 2012 staat op website. 
- Meer info over Hoeilaart FTGemeente. 

 
Er wordt voorgesteld om een hyperlink te leggen naar de algemene websites van een aantal 
verenigingen-leden van GROS : 11.11.11 – Broederlijk delen – Oxfam Wereldwinkels. De 
afgevaardigden zullen dit binnen hun verenigingen bekijken. Gesuggereerd wordt om een relevante 
actiefoto op de website van elke vereniging te plaatsen.  

http://www.hoeilaart.be/gros
http://www.jeugd.hoeilaart/
http://www.hoeilaart.be/


 
4. TERUG- EN VOORUITBLIK VAN DE ACTIVITEITEN 

 
TERUGBLIK 
Wijziging alcoholcharter 
Hierover is geen nieuws te melden. 
 
Overleg adviesraden - 12 juni 
Volgende agendapunten werden besproken : 

- Wijziging alcoholcharter met verslag van de vergaderingen die hierover zijn doorgegaan. 
- Kerstmarkt en ijspiste : Vorig jaar werd een brief verstuurd naar het gemeentebestuur waarin 

het principe van betaling van een aantal verenigingen voor hun medewerking in vraag werd 
gesteld. De raden vinden dit een gevaarlijk precedent omdat dit concurrentie tussen de 
verenigingen kan doen ontstaan. Ook de impact op de scouts werd in vraag gesteld. Blijkbaar 
is er met hen nog geen evaluatie geweest over wat oorspronkelijk toch hun organisatie was. 
Het antwoord van het gemeentebestuur was niet echt bevredigend. Voor de organisatie van 
de Kerstmarkt 2012 was er weinig gewijzigd. Afwachten wat er in 2013 zal gebeuren. 

- Memoranda van een aantal adviesraden voor de gemeenteraadsverkiezingen 2012 en het 
nieuwe gemeentebestuur werden besproken. 

- Er zal contact genomen worden met de webmaster van hoeilaart.be om te zien of er een 
gemeentelijke vergaderkalender kan opgemaakt worden. 

Als er een nieuw verslag van een GROS-vergadering op de website komt, zal voortaan een mail 
gestuurd worden naar de voorzitters van alle adviesraden om dit te melden. 
 
Startvergaderingen 11.11.11-campagne 2013  
Het is natuurlijk niet nieuw, 11.11.11 vecht al jaren tegen honger. Toch is het niet overbodig dit 
thema nog eens onder de aandacht te brengen, want nog steeds lijden wereldwijd meer dan 870 
miljoen mensen honger. Vooral in het Zuiden, en ironisch genoeg, heel vaak mensen die zelf voedsel 
produceren, kleine boeren die met een minimum aan middelen kleine lapjes grond bewerken.  
Samen met een brede coalitie van ngo's gaat 11.11.11 2 jaar campagne voeren over het 'recht op 
voedsel'. In oktober komt er een politieke actie, in november volgt dan de financiële actie. In de loop 
van de maand mei zijn er een aantal startvergaderingen geweest om de 11.11.11-campagne 2013 toe 
te lichten. 
 
VOORUITBLIK 
Ontvangst afgevaardigden uit Sri Lanka 1 juli 2013 
Anthony en Sudharma Kumudumala uit Sri Lanka zijn op rondreis doorheen Europa en stoppen op 1 
juli 2013 even in Hoeilaart voor een babbel, een receptie en een lunch. Zij zijn lid van Christian 
Workers Movement (CWM = KWB van Sri Lanka) en werken samen met de ''Foundation Martin De 
Kegel'', met de bedoeling onderwijskansen te geven aan arme kinderen in Sri Lanka. GROS en 
Jeugdraad, die het Martin De Kegelfonds steunen, worden uitgenodigd voor de receptie en kunnen 
op deze manier kennis maken met Anthony en Sudharma en met de resultaten van het Martin De 
Kegelfonds. 
 
Zuiddag 17 oktober 2013 
Op donderdag 17 oktober 2013 vindt de 8ste editie van Zuiddag plaats. Tijdens deze dag gaan 
duizenden scholieren één dag werken. Het loon dat ze verdienen, gaat steeds naar een project. Dit 
jaar gaat het ingezamelde geld naar jonge Peruviaanse koffieboeren. Die dag valt ook samen met de 
internationale dag van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. 
 
GROS zal aan het College van Burgemeester en Schepenen vragen dat zij hieraan meewerken. Een 
scholier kan b.v. voor één dag burgemeester of schepen zijn. 



Dit initiatief heeft verschillende voordelen: 

- Scholieren kunnen kennismaken met de gemeente en zijn werking 

- Het is een belangrijke ervaring voor de jongeren (en voor collega’s) 

- We dragen bij aan een jongerenproject in Peru 

- Op deze manier kan men op een leuke manier het engagement van de gemeente tonen. 
 
Eens het CBS zijn akkoord geeft, kan GROS dit initiatief verder uitwerken. 
 
B-day op 6 juli 2013 
Meer dan 60 organisaties (ngo's, vakbonden, verenigingen, coöperaties) hebben hun krachten 
gebundeld in de coöperatieve New B. Ze willen een nieuwe coöperatieve bank oprichten die 
participatief, transparant, sober en eenvoudig is. Een nieuwe bank die investeert in de reële, lokale 
en duurzame economie. De campagne van New B is gestart op 24 maart 2013.  Het objectief was 
10.000 coöperanten verzamelen. Hun actieve steun toont dat een nieuwe coöperatieve bank zoals 
New B ze voorstelt, echt gevraagd wordt door duizenden burgers en organisaties.  
Op 6 juli is het B-day, dan is het een Bijzondere Algemene Vergadering die zal beslissen over de 
oprichting van een nieuwe Belgische bankinstelling.  
 
 Gros-feest op 12 oktober 2013 
 Op 12 oktober 2013 wordt de tentoonstelling TRANSIT 51 in het GC Felix Sohie geopend. Fotografe 
Lisa Van Damme volgde en fotografeerde vijf bewoonsters van het Klein Kasteeltje tijdens hun 
dagelijks leven. De titel Transit verwijst naar het on hold staan van het leven van de vrouwen, tussen 
twee fases… Ze zijn vertrokken en hebben hun problemen fysiek achter zich gelaten, maar wachten 
om toegelaten te worden in onze samenleving. Julie Vanstallen uit Hoeilaart schreef de teksten voor 
het fotoboek Transit 51. 5 voor 12 brengt deze tentoonstelling naar Hoeilaart. 
12 oktober is eveneens het einde van de Fair Tradeweek. GROS wil rond deze beide initiatieven nog 
een aantal andere activiteiten organiseren op die dag in de serre en de cafetaria van het GC Felix 
Sohie. Enkele suggesties : muziek en getuigenissen door enkele bewoners van het Klein Kasteeltje, 
voordracht door Bob Pleyzier, vroegere directeur van dit opvangcentrum, Fair Trademarkt … 
Er wordt een werkgroep gevormd die het GROS-feest verder zal uitwerken. Leden van de werkgroep : 
Rein van Gisteren, Anita Vanthillo, Carmen De Rudder, Frank Boel, Sandra Vandebroek, Marc 
D’Haenens en Beatrijs Dhont. 
 

5. NIEUWSBRIEF VAN HIER TOT GINDER 
 
De Nieuwsbrief 2013, 2 wordt positief geëvalueerd. Carmen De Rudder neemt voortaan de 
eindredactie op zich.  
De redactieraad vergadert op 21 augustus a.s. voor de samenstelling van het nummer 2013, 3 en een 
eventueel speciaal nummer voor het GROS-feest op 12 oktober 2013. 
 

6. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 
 
De Trekkersgroep vergaderde op 13 juni. Er werd afgesproken om een aantal winkeliers die FT-
producten verkopen, een bord af te geven. Op facebook zullen de adressen van winkels in de streek 
vermeld worden waar FT-voeding en FT-kledij kunnen aangekocht worden. 
Frank Boel bespreekt met Wereldwinkel Hoeilaart dat hij voortaan als afgevaardigde van 
Wereldwinkel deelneemt aan de vergaderingen van de Trekkersgroep.  
 
 

7. OVERZICHT VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 



Sandra Vandebroek maakte een lijst van boeken en DVD’s die kunnen aangekocht worden voor de 
Bib. Een aantal van die voorstellen behandelt de asiel- en vluchtelingenproblematiek en sluit dus 
nauw aan bij het thema van het GROS-feest op 12 oktober a.s. 
Annemie Pijcke, bibliothecaris, heeft ook een lijst opgesteld. Aan Annemie zal gevraagd worden de 
voorstellen van boeken en dvd’s van beide lijsten aan te kopen. 
 
 

8. INZAMELING GSM’S 
 
Eric Kumps is bereid mee te werken aan het inzamelen van GSM’s ten voordele van Amnesty 
International. Hij gaat evenwel eerst informatie inwinnen i.v.m. de firma die de ingezamelde GSM’s 
verwerkt en hij wil het project ook voorleggen aan de Milieuraad. Meer info hierover volgt op de 
GROS-vergadering van begin september 2013. 
 
 
 
 
  


