
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 21 JUNI 2016 
 
Aanwezig : Rein van Gisteren, Anita Vanthillo, Annelies Vanderlinden, Carmen De Rudder, Frank 
Boel, Sandra Vandebroek, Maryleen Bockstal en Beatrijs Dhont 
 
Gasten aan Tafel : Jan Van Damme - diensthoofd Vrije Tijd, Jonas Raeymaekers – 11.11.11, Brenda 
Devillé – Wereldfeest 2016 
 
Verontschuldigd : Marc D’Haenens, Elke Van Thielen en Gina Mujinga Mpoyi 
 

1. GASTEN AAN TAFEL 
 
Jan Van Damme is diensthoofd Vrije Tijd. Hij is volop bezig met de organisatie van deze nieuwe 
dienst. In de loop van de maand september 2016 vertrekt Beatrijs Dhont en dan zal hij het 
secretariaat van GROS (voorlopig) overnemen. Jan meldt dat hij in elk geval instaat voor het 
versturen agenda en voor het maken van de verslagen van de GROS-vergaderingen.  

Jonas Raeymaekers, bewegingswerker 11.11.11 regio Vlaams-Brabant en Brussel, stelt de campagne 
2016 voor. Thema : Santé - Gezondheid is een mensenrecht. Twee jaar lang voert 11.11.11, samen 
met 19 andere organisaties, campagne voor een goede sociale bescherming wereldwijd. Dit 
campagnejaar schuift 11.11.11 gezondheidszorg naar voren, een essentieel onderdeel van sociale 
bescherming. 1,3 miljard mensen hebben geen toegang tot kwaliteitsvolle en betaalbare 
gezondheidszorg. Ze hebben geen dokter, apotheker of ziekenhuis in de buurt. Laat staan dat ze die 
kunnen betalen. Gezondheidszorg is nochtans een mensenrecht. Toch blijft een degelijke 
gezondheidszorg voor te veel mensen een onbereikbaar goed. Wie de hoge kosten daarvoor niet kan 
betalen, dreigt in armoede terecht te komen. Dat geldt voor 100 miljoen mensen per jaar. Enkel 
structurele maatregelen die een gezondheidssysteem duurzaam versterken, kunnen ervoor zorgen 
dat het recht op gezondheid werkelijkheid wordt. België kan en moet op internationaal niveau de 
kaart trekken van een brede basisgezondheidszorg en degelijk uitgebouwde gezondheidssystemen. 

Actiemiddelen : 
- De Santé-petitie : 11.11.11 vraagt onze politici om gezondheidszorg hoog op de 

internationale agenda te plaatsen en basisgezondheidszorg wereldwijd te verzekeren. 
- Geldinzameling via verkoop van truffels en chocolade. 
- Organisatie van een sportieve activiteit waarbij een bijdrage voor 11.11.11 wordt gevraagd. 
- Actiedag voor de scholen op 28 oktober a.s. 

 
11.11.11 bestaat ook 50 jaar: 50 jaar vechten tegen onrecht. Dat wordt gevierd op zaterdag 24 
september 2016 in De Hallen van Schaarbeek te Brussel. Op het programma: inspiratie, muziek en 
fun. 
 
11.11.11 zoekt ook beleidsvrijwilligers voor het nieuwe Vrijwilligerspanel voor een periode van 3 jaar 
– van najaar 2016 tot en met voorjaar 2019. 
 
Meer info over 11.11.11 en de campagne : www.11.be. 
 

2. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 23 MEI 2016. GOEDKEURING 
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 

http://www.11.be/


3. WERKINGSVERSLAG 2015 
 
De voorzitter heeft een ontwerp van werkingsverslag 2015 doorgestuurd. Hij zal de opmerkingen 
verwerken in dit ontwerp dat dan uiteindelijk ter kennisneming voorgelegd zal worden aan de 
gemeenteraad. 
 

4. VAN HIER TOT GINDER 
 
In de 2e helft van 2016 zullen nog 2 nummers uitgegeven worden : 

- Speciaal Wereldfeestnummer – bedeling eind september 
- 11.11.11-nummer – bedeling eind oktober 2016. Hiervoor komt de redactieraad bijeen op 23 

augustus. 
 

5. EVALUATIE VOORBIJE ACTIVITEITEN 
 
New B on Tour op 2 juni 2016 in het GC Felix Sohie 

- Ruime belangstelling 
- Interessante info over deze nieuwe coöperatieve bank 

Voor meer info : zie www.newb.coop 
 
Infosessie van VVSG : Ethisch en duurzaam bankieren door gemeenten op 9 juni 2016 in Brussel 
Sessie werd gevolgd door schepen Annelies Vanderlinden en door Gros-secretaris Beatrijs Dhont. 
Marion Meijer van Fairfin gaf meer info i.v.m. duurzaam en ethisch bankieren door gemeenten. Tot 
hiertoe werkt de gemeente Hoeilaart nog niet samen met een ethische bank. In september komt er 
een nieuwe financieel beheerder. Dit kan een kans zijn om eerste stappen te zetten in ethisch 
bankieren. 
Meer info over dit thema : zie http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-
Zuid/Documents/20160609%20Duurzaam%20Bankieren_sensibiliseringsmethoden%20(Fairfin).ppt.p
df 
Zie ook bijlage. 
 
Voorgesteld wordt om in de toekomst een infoavond te organiseren met Fairfin. De organisatie kan 
een gezamenlijke activiteit zijn van GROS en Milieuraad. 
 
Wereldontbijt op 12 juni 2016 in Overijse 
Een aantal Hoeilaartse Wereldwinkeliers waren aanwezig. Er was veel volk en vooral een jeugdig 
publiek : veel jonge gezinnen. In het verleden heeft de Wereldwinkel ontbijten georganiseerd in 
Hoeilaart. Misschien kan dit initiatief herhaald worden in Hoeilaart m.m.v. GROS. 
 

6. VOORUITBLIK KOMENDE ACTIVITEITEN 
 
Hoeilaart Zomert op 7 augustus 2016 in het GC Felix Sohie 
Optreden van Safar Republique (Safar betekent « reis » in het Arabisch), eerst en vooral de 
ontmoeting tussen muzikanten afkomstig uit heel verschillende tradities. Het repertoire bestaat 
voornamelijk uit een fusie van originele composities en traditionele melodieën uit West-Afrika. 
Organisatie : GROS i.s.m. Cultuurraad. 
 
Vrijetijdsbeurs op 10 september 2016 in het GC Felix Sohie 
Voorstelling van verschillende Hoeilaartse verenigingen, gecombineerd met ontvangst van nieuwe 
inwoners. Ondertussen is beslist om van datum te veranderen. Meer info volgt. 
 
Wereldfeest op 8 oktober 2016 in het GC Felix Sohie 

http://www.newb.coop/
http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-Zuid/Documents/20160609%20Duurzaam%20Bankieren_sensibiliseringsmethoden%20(Fairfin).ppt.pdf
http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-Zuid/Documents/20160609%20Duurzaam%20Bankieren_sensibiliseringsmethoden%20(Fairfin).ppt.pdf
http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-Zuid/Documents/20160609%20Duurzaam%20Bankieren_sensibiliseringsmethoden%20(Fairfin).ppt.pdf


Brenda Devillé is hierbij Gast aan Tafel. Brenda heeft heel wat ervaring met Congolees koken en 
heeft contacten met de Congolese culturele gemeenschap in België. Zij wil zeker meewerken met het 
Wereldfeest 2016. 
 
Ondertussen zijn er ook al afspraken gemaakt i.v.m. het panelgesprek over ‘Het Belgische koloniaal 
verleden’. Er komt een speciale vergadering voor de voorbereiding van de programmatie van het 
Wereldfeest. Afspraak op 5 juli 2016. 
 

7. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 
 
Jonas Raeymaekers meldt dat er wijzigingen op komst zijn in de campagne FairTradeGemeente. De 
mogelijkheid bestaat dat er een volledig nieuw concept wordt uitgewerkt. Meer info volgt. 


