
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 9 SEPTEMBER 2013  
 
Aanwezig : Rein van Gisteren, Anita Vanthillo, Sandra Vandebroek, Marc D’Haenens, Agnes Van 
Geyseghem, Frank Boel, Joke Muyldermans en Beatrijs Dhont 
Sol Jensen (Kiwanis Hoeylaert-Druivenstreek) 
 
Verontschuldigd : Carmen De Rudder, Maryleen Bockstal, Marie-Paule Bockstal 
 

1. GAST AAN TAFEL : KIWANIS HOEYLAERT-DRUIVENSTREEK 
 
Sol Jensen van Kiwanis Hoeylaert-Druivenstreek is aanwezig. Deze afdeling is een afsplitsing van 
Kiwanis Lipsius en bestaat momenteel uit 8 vrouwen die terug willen naar het oorspronkelijke doel 
van de serviceclub : gelden inzamelen voor goede doelen. 
 
Zo is de voorbije jaren al een bedrag gegeven aan volgende projecten : 

- Kinderdorp 
- Waterputten in Afrika 
- Vrouwen in Afghanistan. 

 
Kiwanis Hoeylaert-Druivenstreek gaat zelf op zoek naar projecten of wordt gecontacteerd met de 
vraag om hulp. 
 
Bij de keuze van de projecten worden volgende criteria gehanteerd : 

- Vooral aandacht voor ‘moeders en kinderen’ zoals het Kinderkankerfonds, 
Kinderbrandwondencentrum … 

- Opvolging van het project moet mogelijk zijn. Er wordt wel geen controle gevraagd van de 
boekhouding. Er wordt eerder gewerkt op basis van vertrouwen. 

- Niet noodzakelijk een band met Hoeilaart hoewel er meestal een link is naar de 
Druivenstreek. 

- Met het geld dat Kiwanis aan de projecten geeft, wordt dikwijls materiaal aangekocht voor 
b.v. bouw van opvangtehuizen voor kinderen, voor zomerkampen enz. Wanneer er gewerkt 
wordt in het buitenland, wordt het materiaal bij voorkeur ter plaatse aangekocht. 

- Politieke en ideologische achtergrond van de projecten wordt niet bekeken. Het gaat eerder 
over ‘directe hulp’. 

- Ook aandacht voor Fair Trade en duurzaamheid. GROS vraagt dat Kiwanis hierover zou 
communiceren. 

 
Kiwanis Hoeylaert-Druivenstreek bepaalt zelf de grootte van de financiële steun. Zij zijn bereid om 
mee te werken aan GROS-evenementen zoals ze dat ook reeds doen bij andere gemeentelijke 
activiteiten o.a. Meifeesten, Druivenfestival. 
Tijdens de laatste Meifeesten werden er cheques uitgereikt aan nog meer begunstigde organisaties. 
 
Volgende Gast aan Tafel : Het Groene Dal 
 

2. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 26 JUNI 2013. GOEDKEURING 
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. WEBSITE 
 
In de komende weken zal op www.hoeilaart.be volop promotie gemaakt worden voor het GROS-
Wereldfeest op 12 oktober 2013. 

http://www.hoeilaart.be/


 
4. VOORUITBLIK KOMENDE ACTIVITEITEN 

Wereldfeest op 12 oktober 
- FairTrade- en biomarkt met verschillende kraampjes o.a. Wereldwinkel met artisanaat en 

boterhammen met choco, 11.11.11-soepkraam, winkeliers met FT-kleding en FT-geschenken, 
streekproducten met de Woudpoort … 

- Literair Café Chantant i.s.m. de Verwendag van de Bib 
- Workshops voor de jeugd : jeugdverenigingen werken mee, flyer maken voor de scholen … 
- Talkshow over het thema ‘Asiel – migratie – vluchtelingen’ m.m.v. Hanne Decoutere 

De werkgroep Wereldfeest vergadert opnieuw op dinsdag 1 oktober. 
 
Zuiddag op 17 oktober 
GROS beslist dit jaar niet mee te doen wegens het vele werk met de organisatie van het Wereldfeest.  
Volgend jaar bekijken we het opnieuw en kunnen we ook vroeger starten met de uitwerking van de 
Zuiddag in Hoeilaart. 
 
11.11.11-campagne 
Er wordt contact genomen met de Hoeilaartse basisscholen i.v.m. de 11.11.11-kalenders en de 
11.11.11-workshops. 
 

5. NIEUWSBRIEF 
 
Het speciale nummer van de nieuwsbrief Van Hier tot Ginder dat volledig gewijd is aan het 
Wereldfeest, wordt opgenomen in Hier Hoeilaart, oktobernummer. Dat nummer wordt eind 
september verdeeld. 
 
In de week van 28 oktober wordt Van Hier tot Ginder - 11.11.11-nummer verdeeld in de Hoeilaartse 
brievenbussen. 
 

6. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE – TREKKERSGROEP 
 
De verkoop van groenten uit de serres van Kelleveld in de Wereldwinkel verloopt vrij goed. Er is 
alleszins voldoende belangstelling. Wereldwinkel doet zeker verder. 
GROS laat Hoeilaart FTGemeente-stickertjes drukken. Die kunnen dan o.a. gebruikt worden door de 
standhouders tijdens het Wereldfeest. 
 

7. VARIA 
 
Inzameling GSM’s 
De bespreking hiervan wordt uitgesteld tot een volgende vergadering. 
 
Vraag van het CBS om advies i.v.m. BOTRO-IVOORKUST 
GROS kreeg van het CBS een vraag om advies i.v.m. mogelijke samenwerking met Botro in Ivoorkust. 
Deze samenwerking zou bestaan in het financieel steunen van een aantal projecten in deze stad. 
GROS hanteert bij het toekennen van financiële steun aan projecten steeds als regel dat er een link 
moet zijn naar Hoeilaart b.v. dat een inwoner van Hoeilaart er direct bij betrokken is. Dit is hier niet 
het geval. GROS voorziet dan ook geen bedrag voor de voorgestelde projecten. Van zodra kan 
aangetoond worden dat er een link bestaat tussen Hoeilaart en Botro, kan GROS zijn zienswijze 
herzien. GROS wil zich wel niet engageren om deze link zelf te leggen. 
 
 
 


