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1. Goedkeuring en follow up verslagen (incl. TO DO) 
• GROS-verslag 23/11/2016 

- Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

- To do 

Jan heeft contact gehad met Fairfin en spreker en cafetaria in optie gezet voor 7 maart. Doordat de 
info laat is doorgekomen, kan de activiteit wel niet meer opgenomen worden in de 1-23 Hoeilaart. 
Mogelijk bemoeilijkt dit wel de opkomst, eventueel kan het initiatief naar het najaar verplaatst 
worden.  

Na discussie wordt beslist om het toch op 7 maart te houden, de GROS zal via haar eigen kringen de 
communicatie doen. Er moet ook een flyer gemaakt worden. Beatrijs en Rein willen het initiatief mee 
organiseren, ze zullen ook contact nemen met de spreker om de inhoud van de lezing verder scherp 
te stellen. De lezing is in eerste instantie gericht op een breed publiek, maar kan ook gericht zijn naar 
gemeente. Jan stuurt  het voorstel tekstje dat hij van de spreker heeft gekregen door naar de hele 
groep. 

Er wordt benadrukt dat het belangrijk is om GR leden persoonlijk uit te nodigen. 

2. Stand van zaken ambtelijke ondersteuning 

Vijf adviesraadsvoorzitters deden hun beklag bij het CBS over de ondersteuning door de Dienst Vrije 
Tijd en over het uitblijven van een reactie van de gemeentesecretaris. Kernpunt volgens de schrijvers 
is een verschuiving van ambtelijke taken naar vrijwilligers en het ontbreken van overleg en advies. Ze 
willen een onderhoud waarbij De Wakkere Burger optreedt als moderator. Er werd door CBS 
voorgesteld om een gesprek te hebben op 12 januari. Rein geeft aan dat GROS en Bibraad kunnen op 
12 januari, de andere adviesraden echter niet.  

Rein geeft aan dat hij contact heeft gehad met Annelies omtrent de manier waarop ze wordt 
genoemd in de brief. Jan vult aan en leest voor uit haar mail waarin ze aangeeft te betreuren dat zij 
in de voorzittersbrief is genoemd. Er wordt gediscussieerd over de verwijzing naar de schepen in de 
brief. Diverse GROS-leden vinden een permanente aanwezigheid van de schepen geen strikte eis en 
vinden het gezien haar inzet jammer dat haar naam genoemd is. Rein stelt dat er alleen staat (en 
bedoeld is) dat het de werklast van vrijwilligers verzwaart als zij afwezig is.  

3. Financieel overzicht 2016 

Momenteel staat er nog € 23.100 op de rekening, maar er moeten nog een aantal facturen van 
betaald worden, o.a. Wereldfeest, 11.11.11. weekend, nummer VHTG, boeken bib, etc.. Beatrijs en 
Sandra schatten op ongeveer € 17.000 uit te komen.  

Beatrijs en Sandra stellen voor om bijkomend nog de volgende ondersteuning te voorzien: € 2000 
UNHCR,  € 2000 UNICEF, € 1000 voor Vluchtelingewerk Vlaanderen, en € 1000 voor Vriendschap 
zonder grenzen. Er was ongeveer € 600 euro winst van wereldfeest, dit wordt gegeven Les cajoutiers 



(Luc Van Hecke). Er zal ook aan een project in Kongo € 600 gegeven worden (Etoile du sud). De 
vergadering volgt deze voorstellen. 

Op deze manier zal ongeveer € 8000 overgedragen worden naar 2017. 

Beatrijs finaliseert het financieel verslag voor de volgende vergadering. 

 
4. Communicatie 

Er is een redactievergadering VHTG op 9 februari. Carmen zal nog checken bij Maryleen of ze die dag 
ook kan. Op 1 maart moeten alle artikels binnen zijn bij Carmen. Er is miniredactie op 6 maart. 
Distributie in de week van 27 maart. 

Rein schrijft een artikel voor De Serrist in verband met de financiering van projecten, en zal 
rekeningnummer van door de GROS gesteunde projecten vermelden. 

5. Boekenlijst Bib 

Anita en Sandra sturen aangepaste lijst door aan Annemie, ze hadden opmerkingen bij drie 
gesuggereerde boeken. Anita gaat morgen naar Annemie, en dit zou nog tijdig zijn voor de 
bestellingen van 2016.  

Er wordt vermeld dat het moet gaan om de aankoop van boeken die anders niet door de bib 
aangekocht zouden worden, zonder de financiering door GROS. 

6. Filmontbijt jeugdraad 

Op 5 februari organiseert de jeugdraad het filmontbijt. Rani Hazaert zal er spreken over haar project 
in Rwanda, ook in kader van haar rapportageverplichting (steun ervaringsreizen). Daarna krijgt ze 
1/3de restbedrag uitbetaald. 

Gros zal de opbrengst van de film verdubbelen, en de opbrengst gaat naar het project in Rwanda 
waar Rani bij betrokken is. Er wordt benadrukt dat het geld zou moeten overgedragen worden aan 
een organisatie, niet aan een persoon. Rein heeft nog geen antwoord gekregen van jeugdraad in 
verband met zijn opmerking hierover.  

Er is een discussie over de mate waarin de GROS kan opleggen dat aankopen lokaal gebeuren. Er 
wordt overeengekomen dat in principe lokaal aankopen beter is, maar dat het de 
verantwoordelijkheid van de organisatie zelf is om te beslissen of ze lokaal kopen of hier kopen en 
het naar het zuiden overbrengen. Zij kunnen het op het terrein beter inschatten. 

 
7. Varia 

De voorgestelde vergaderdata worden goedgekeurd. Wel is de eerste vergadering op 24/1 in plaats 
van 17/1. 

Rein signaleert dat ook andere gemeenten de 0.7 norm halen of benaderen, zoals Wijnegem. 

Op de Kerstmarkt  werd met de ‘versier je koffiekop’-actie 150 euro opgehaald door Lientje voor De 
Warmste week. 

Het jaarverslag van de GROS dient op website geplaatst te worden (Jan).  



Anita en Rein helpen met klaarzetten voor de Nieuwjaarsreceptie van de adviesraden op 8 januari. 
Coördinatie zit bij Erwin Gysens. 

Beatrijs meldt dat er een mail is binnengekomen van Yentl Bauduin. Zij woont in Hoeilaart, is 19 jaar 
en studeert af als opvoeder DKO. Ze gaat 6 maanden naar Senegal vanaf februari, met 
www.afractie.be.  In principe kan ze volgens het reglement aanspraak maken op een ondersteuning 
van 800 euro, het hoogste bedrag. Ze is bereid om langs te komen om haar initiatief toe te lichten. Ze 
wordt uitgenodigd voor de vergadering van 24/1 (Beatrijs). 

Lieve vertrekt voor 3 weken naar Sri Lanka (Martin de Kegel). Lieve gaat er de lokale kern bijsturen, 
deze kern wordt ouder en de bedoeling is om een aantal jongeren bij de groep te betrekken om deze 
kern uit te breiden en te vernieuwen. Deze jongeren kunnen beter Engels en kunnen bijdragen aan 
een betere communicatie met ons. Daarnaast zullen ze ook een aantal projecten gaan bezoeken. 

Luc van Hecke organiseert een feestje op 13/1 ten voordele van Les cajoutiers, in het parkpaviljoen. 
Gros ondersteunt dit, en wordt vermeld op de folder. Op die manier kan er gratis gehuurd worden. 
Anita stuurt de mailuitnodiging nog aan iedereen door. 

Op 21/1 is het nieuwjaarsreceptie van 11.11.11 in La Tentation, in Brussel. 

Op 1 februari is het Mattab keihard, hulp hiervoor is nog welkom (aanmelden bij Joke). 

8. TO DO LIJST 

WAT? WIE? RESULTAAT 
 

Fair trade koffer updaten Beatrijs 
en Frank 

 

Checken of kaartje VHTG met fairtradeproducten ook 
op de gemeentelijke website gezet kan worden  

Carmen  

FT stickers bezorgen aan de handelaars Beatrijs  
Vergadering voorbereiden Hoeilaart Fair Trade – 
nieuwe datum 

Anita  

Oxfam Solidariteit en. inzameling gsm’s. Contact nemen 
met Het Groene Dal 

Sandra  

Volgend jaar in juni bv via de RLE de lokale 
ondernemers op mogelijkheden ZUIDDAG attenderen  

Jan   

Carmen checkt met Greta of de pdf VHTG eventueel via 
Isuu of iets dergelijks op de gemeentelijke website kan 
geplaatst worden. 

Carmen  

Vorming Fairfin 7 maart. Beatrijs en Rein willen het 
initiatief mee organiseren, ze zullen ook contact nemen 
met de spreker om de inhoud van de lezing verder 
scherp te stellen. 

Beatrijs 
en Rein 

 

Finaliseren van het financieel verslag. 
 

Beatrijs  

redactievergadering VHTG op 9 februari. Carmen zal 
nog checken bij Maryleen of ze die dag ook kan. Op 1 
maart moeten alle artikels binnen zijn bij Carmen. Er is 
miniredactie op 6 maart.  
 

Carmen  

http://www.afractie.be/


artikel voor De Serrist in verband met de financiering 
van projecten, en zal rekeningnummer van door de 
GROS gesteunde projecten vermelden. 
 

Rein  

aangepaste Biblijst aan Annemie sturen Anita en 
Sandra  

 

Yentel Bauduin uitnodigen om haar project toe te 
lichten op 24/1, in kader van steun 

Beatrijs Ok  

Het jaarverslag van de GROS dient op website geplaatst 
te worden  
 

Jan  Ok  

 
ALGEMEEN 
 

 

Uitbetalingen toelages Sandra en Beatrijs 
Redactieraden VHTG Carmen 
Agenda en verslagen vergaderingen GROS Jan 

 


