
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 31 AUGUSTUS 2016 

Aanwezig : Rein van Gisteren, Annelies Vanderlinden, Anita Vanthillo, Agnes Van Geyseghem, Carmen 
Derudder, Marc D'Haenens, Sandra Vandebroek, Maryleen Bockstal, Frank Boel en Beatrijs Dhont 

Verontschuldigd : Jan Van Damme, Elke Van Thielen, Gina Mujinga Mpoyi en Joke Muyldermans 

1. Goedkeuring verslag van de vergadering van 21 juni 2016 

Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 

2. Goedkeuring werkingsverslag 2016 

De voorzitter Rein van Gisteren heeft de opmerkingen van de GROS-leden verwerkt in het ontwerp van 
GROS-werkingsverslag 2015. De definitieve versie van het verslag wordt goedgekeurd en zal ter 
kennisgeving voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 

3. Financiën 

De tooguitbating op 7 augustus 2016 in het kader van Hoeilaart Zomert! door GROS bracht 175 euro op. 
GROS zal dit bedrag verdubbelen en schenken aan de vzw Martin de Kegel ten voordele van Sri Lanka. 
Rein zal een checque maken om die tijdens het oktoberevenement (=14/10) te overhandigen. 

4. Communicatie 

Er wordt een speciale editie van de GROS-nieuwsbrief VAN HIER TOT GINDER uitgegeven ter gelegenheid 
van het GROS-Wereldfeest op 8 oktober 2016. Voor dit Wereldfeest zullen ook flyers en affiches gedrukt 
worden. Er wordt ook nog een speciale vergadering belegd voor de organisatie van dit Wereldfeest : 
afspraak op 27 september 2016. 

Eind oktober verschijnt dan een volgende GROS-nieuwsbrief met als thema de 11.11.11-campagne 2016. 

5. Samenwerking met de bib 

Op 1 september start de bib met het Taalpunt : boeken voor anderstaligen. GROS kocht een aantal 
boeken aan voor dit Taalpunt. 

Ter gelegenheid van het GROS-Wereldfeest zal in de bib een stand opgebouwd worden met boeken over 
Congo. 

6. Terugblik op voorbije activiteiten 

Hoeilaart Zomert op 7 augustus 2016 
Enkele bemerkingen : 

• Goede opkomst  
• Heel veel GROS-leden hielpen bij de tooguitbating 
• Muziek was te rustig, het optreden had wat langer mogen duren 
• De affiche was niet wervend voor het optreden van 7 augustus. Alle aandacht ging naar de 



kinderanimatie van de week nadien 
• Als GROS volgend jaar nog meewerkt, wil men inspraak in de keuze van de groep en in het 

ontwerp van de affiche. 
 

Deze bemerkingen zullen doorgegeven worden aan de organisator van Hoeilaart Zomert, de voorzitter 
van de Cultuurraad. 
 
7. Vooruitblik komende activiteiten 
 
15 jaar vzw Martin de Kegel op 14 oktober 2016 
De vzw Martin de Kegel bestaat dit jaar 15 jaar. Dat wordt ook in Hoeilaart gevierd met een eetmaal op 
vrijdagavond 14 oktober 2016 in het GC Felix Sohie. GROS zal de promotiekosten voor deze activiteit op 
zich nemen. 
 
Vrijetijdsbeurs op 15 oktober 2016 
Wij wachten op meer informatie over deze activiteit. 
 
Optreden MattaB ten voordele van Impore 
Het improvisatietheater MattaB zal optreden in februari 2017 in het GC Felix Sohie ten voordele van 
Impore - Rwanda. Aan Joke Muyldermans zal gevraagd worden om op een volgende vergadering de 
situatie van Impore toe te lichten. 
 
8. Hoeilaart FairTradeGemeente 
 
De aanvoer van groenten uit de serres van de Kelleveldsite lag deze zomer vrijwel stil. 3WPlus meldt dat 
men momenteel bezig is serres te renoveren zodat er een probleem is met de aanlevering van groenten. 
In het voorjaar 2017 zal de aanvoer opnieuw op regelmatige basis gebeuren. 
 
Op 1 september 2016 bij de start van het nieuwe schooljaar zal het Oudercomité van Het Groene Dal 
FT-koffie schenken aan de wachtende ouders. 
 
Dit was de laatste GROS-vergadering met Beatrijs Dhont als secretaris, aangesteld lid.door het 
gemeentebestuur. Zij zal opgevolgd worden door Jan Van Damme. Beatrijs blijft wel GROS-lid. 
 
 


