
Verslag  GROS 23/11/16, 20u 

Aanwezig: Rein van Gisteren, Agnes Van Geyseghem, Carmen Derudder, Sandra Vandebroek, Elke 
van Thielen, Maryleen Bockstal, Anita Vanthillo, Annelies Vanderlinden (later) Jan Van Damme 
(verslag). 

Verontschuldigd: Mark D’Haenens, Frank Boel, Beatrijs Dhont, Joke Muyldermans 

1. Goedkeuring en follow up verslagen (incl. TO DO) 
• GROS-verslag 27/9/2016 – opmerkingen gemeentesecretaris 
• GROS 25/10/16 

Opmerkingen en opvolging bij verslag 

- Anita geeft aan dat ze heeft gezegd dat als verenigingen activiteiten met betrekking tot 
ontwikkelingssamenwerking organiseren dan ondersteunt de gros dit ook. Dit kan 
opgenomen worden in de VT beurs lijst. 

- Greta heeft aan Jan doorgegeven dat fairtrade koffer op de gemeentelijke website staat. Er is 
wel de vraag om de inhoud ervan te updaten als Frank en Beatrijs terug zijn. 

- Het definitief verslag van het interradenoverleg is door de gemeentesecretaris nog niet 
aangepast en rondgestuurd. Rein stelt dat het belangrijk is om het verslag aan te passen, 
zodat op het college dat verslag en de discussie over ondersteuning aan de adviesraden 
wordt besproken. Rein geeft aan dat hij verontwaardigd hierover is, en wil dat de secretaris 
hierop reageert. De gemeentesecretaris heeft aangegeven hierover geen polemiek te willen 
starten. De GROS betreurt de aanpak van de gemeentesecretaris. 

- Anita informeert naar de afspraak ivm de wakkere burger. Jan geeft aan dat er een afspraak 
is om deze evaluatie te laten uitvoeren. De GROS verwacht dat deze evaluatie in het eerste 
kwartaal van 2017 gebeurt. Rein geeft aan dat dit een afspraak is van het interradenoverleg.   

- De reden om Druppels v Haïti niet te steunen is dat het geen noodhulp maar een project.  
- Wereldsolidariteit heeft Agnes bedankt voor de ondersteuning vanwege GROS. 
- Zuiddag; deze jongeren kunnen eventueel ook ingeschakeld worden door/ voor de GROS. We 

kunnen ook andere organisaties in Hoeilaart attenderen op deze mogelijkheid. Volgend jaar 
in juni bv via de RLE de lokale ondernemers hier op attenderen (Jan). 

- Er werd Trudo ipv fair trade fruitsap geschonken op 11.11.11 activiteit, maar wel Lautaro fair 
trade wijn. Jan zal zelf nog eens het aanbod van GVS checken. 

- Er is een discussie geweest over de afwezigheid van de GROS-ambtenaar bij het Wereldfeest. 
 

2. Adviezen & reacties CBS  
 

• Advies Lumumbaplein (voorstel Rein) 

Rein geeft aan dat hij n.a.v. het Wereldfeest het advies nog wat heeft geactualiseerd. In de discussie 
wordt aangegeven dat het advies uitgebreid en duidelijk is. In het conceptadvies werd reeds 
geanticipeerd op een aantal bedenkingen geuit. Toch kan het zijn dat mensen er negatief op gaan 
reageren als hun adres verandert en de administratieve rompslomp die er bij komt kijken. De vraag is 
ook in welke mate dit thema leeft bij de jongere bevolking. Het is belangrijk om dit dossier goed 
voorbereid naar het college te brengen. 

Er wordt afgesproken om het voorstel van advies aan de Cultuurraad en de Heemkundige kring te 
bezorgen en hen om advies te vragen (Rein). Achteraf kunnen hun opmerkingen en aanvullingen dan 
gebundeld en verwerkt worden. 



3. Subsidies 
3.1. Partnersteun 

11.11.11: Sandra volgt dit op met Beatrijs. Zij kregen € 10.000 vorig jaar. Omdat de heer Hamels van 
11.11.11 tijdens het Wereldfeest geen aanspraak maakte op een sprekersvergoeding is de afspraak 
met hem gemaakt dat onze dank wel tot uitdrukking zal komen in de jaarbijdrage over 2016 aan 
11.11.11. 

3.2. Noodhulp 
3.3. Ondersteuning ervaringsreizen jongeren 

Geen aanvragen binnengekomen. 

3.4. Aankoop boeken Bib 

Zie voorstel Bib (als bijlage): Anita en Sandra bekijken lijst. Ze laten Jan weten of het lijstje ok is en hij 
geeft dat door aan Annemie. 

3.5. Andere  
 

4. Communicatie 
• Van Hier tot ginder: 

Carmen denkt dat er geen problemen zijn geweest met de bedeling VHTG. Het blad is niet bij 
iedereen aangekomen.  Carmen checkt met Greta of de pdf eventueel via Isuu of iets dergelijks op de 
gemeentelijke website kan geplaatst worden.  

Voor het volgende nummer (thema: Broederlijk Delen) wordt in januari samengekomen met de 
redactieraad. 

• Andere: Rein heeft een persbericht geschreven over de noodhulp aan Haïti via 
Wereldsolidariteit 
 

5. Hoeilaart Fairtradegemeente 

Het geplande overleg van 6/12 wordt uitgesteld. Anita zoekt een andere datum. 

 
6. Activiteiten 

6.1. Terugblik 
• 11.11.11-weekend en schoolactiviteiten: a. scholenactiviteit, b. afterworkparty, c. 

quiz en d. brunch 

De activiteiten waren een succes, er is nog geen info ivm de opbrengst. Landelijk is het weekend 
waarschijnlijk beter geweest dan vorig jaar. De scholen waren zeer enthousiast, quiz, fuif en brunch 
waren een succes. 

• 28/10 Lezing Margriet Hermans  

Deze lezing was geslaagd en informatief.  

• 6/11 Lezing Lieve Joris, relatie China/Afrika GROS-Tervuren  

Niemand geweest. 



• 11-novemberplechtigheden 

Rein geeft aan dat hij aanwezig was namens Gros. 

• 7/11 WW-afscheid Robby en Eliane,  

Het was een leuke bijeenkomst, met een fotoboek. Ze hebben achteraf nog een bedankberichtje 
gestuurd. 

• 12/11 Lezing Josy Wang over gezondheidszorg Filipijnen G3W  

Rein vond dit een interessante lezing, o.a. over verzekeringssystemen, privatisering van de zorg. 
Mogelijk kan er ook in Hoeilaart iets gelijkaardig georganiseerd worden. 

6.2. Komende activiteiten 
 
• 1/2/17 MATTAB Keihard Improvisatie tvv Umubano-Bisa/kinderopvangtehuis Chez 

Marraine in Rwanda 

Dit zal als een GROS activiteit doorgaan, aangezien Joke dit anders als privépersoon moet 
organiseren en de huur van het GC dan vrij duur is. Het Gros logo op de affiche plaatsen is dan wel 
een voorwaarde. Joke informeerde of het logo van de gemeente ook dient geplaatst te worden. De 
gros beslist dat het logo van de gemeente niet op de affiche geplaatst dient te worden. 

• 5/2/17 ontbijtfilm Jeugdraad, vraag om sponsoring enkele fairtrade-artikelen voor 
het ontbijt, opbrengsten ten voordele van het project waar Rani Hazaert bij 
betrokken is. 

OK. 

• Fairfin infoavond voorjaar 2017 

Annelies geeft aan dat ze contact heeft gehad met Fairfin en dat deze bereid zijn om een lezing te 
komen geven. Thema: ‘wat doet de bank met mijn geld’ ( kostprijs is € 150). Jan checkt voor een 
datum in de week in de GC cafetaria. Eind februari – begin maart, niet in krokusvakantie. 

 
7. GROS 2017: mogelijke beheersvormen & samenwerking gemeente 

Dit punt is door Jan van de agenda gehaald omdat er momenteel hierover weinig animo bestaat. 

8. Financiën GROS 
Sandra en Beatrijs maken afspraken over het voldoen van de facturen en maken de financiële 
stand van zaken op voor de volgende vergadering. 
 

9. Varia 
• Voorstel van vergaderdata 2017 

Annelies geeft aan dat elke maand een GROS-vergadering voor haar (te) veel is. Is het essentieel dat 
er maandelijks vergaderd wordt? vraagt de schepen zich af. Mogelijk kunnen er minder maar langere 
vergaderingen zijn. Ze zal waarschijnlijk ook niet op alle vergaderingen aanwezig kunnen zijn. 

De volgende vergaderingen: 

- dinsdag 20 december, 20u 



- dinsdag 24 januari, 20u 

Op de volgende vergadering zullen de vergaderagenda 2017 besproken worden. 

 
• 5/12 vergadering bij provincie (zaal Spoor 95) over lokale werking landelijke ngo’s. 

Rein gaat vanuit G3W. 
• Sandra gaat naar een toelichting over de SDGs 
• Rein informeert dat hij nog Taibeh bier over heeft (5 bakken) 
• Uitbetaling cultuurwaardebonnen gebruikt bij Destiny for Africa? Jan checkt of de 

terugbetaling al heeft plaatsgevonden 
• Annelies nodigt de leden uit op het feest vd kinderopvang op 3/12 in GC (met 

fairtradeproducten). Kost is €5 per gezin voor ontbijt. 
• Nieuwjaarsreceptie 11.11.11 is op 21 januari 2017 in La Tentation/Brussel 10u30 
• 8/1/17 Nieuwjaarsreceptie van de adviesraden in GC 

 

10. TO DO LIJST 

WAT? WIE? RESULTAAT, 
 

alle adviezen nummeren vd AR? Checken bij 
gemeentesecretaris 

Jan  In principe ok, 
meenemen in 
evaluatie De 
Wakkere Burger 

Advies over “Lumumbaplein”? doorsturen aan CR en HK 
voor commentaar 

Rein Ok  

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  

Distributie groenten 3W-Plus Beatrijs 
en Frank 

 

FT checken in cafetaria via GVS Jan Ok  
Mogelijkheden nagaan Fairfin avond in het voorjaar Annelies 

en Jan 
Ok  

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   

Aankoop boeken Bib. Anita en Sandra bekijken lijst. Ze 
laten Jan weten of het lijstje ok is en hij geeft dat door 
aan Annemie. 

Anita, 
Sandra, 
Jan  

 

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

Carmen  

Uitbetaling CWB gebruikt bij Destiny for Africa? Jan 
checkt 

Jan Ok 

   
  



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

 


