
Verslag  GROS 24/01/17, 20u 

Aanwezig: Frank Boel, Beatrijs Dhont, Rein van Gisteren , Agnes Van Geyseghem, C, Annelies 
Vanderlinden,  Maryleen Bockstal, Jan Van Damme (verslag). 

Verontschuldigd: Mark D’Haenens, Elke Van Thielen, Anita Vanthillo, Carmen Derudder, Sandra 
Vandebroek, Joke Muyldermans. 

1. Goedkeuring en follow up verslagen (incl. TO DO) 
• GROS 20/12/2016 

In het verslag aanvullen: bezoek van Lieve aan 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. 

TO DO/opvolging (zie TO DO lijst):  

- Checken of bestelling bib in orde is met Annemie (jan). Er is nog geen factuur van 
binnengekomen. 

- Alle toelagen die zijn afgesproken vorige vergadering zijn uitbetaald 
- Opbrengst WF is overhandigd door Marc op evenement Senegal 
- Etoile du sud is ook betaald (ook communicatie via gemeentelijke website) 

 
2. Gast aan tafel –Yentel Bauduin i.v.m. haar aanvraag voor subsidie in kader van reglement 

'Ervaringsreizen jongeren' 

Yentel woont in Hoeilaart, is 19 jaar en studeert af als opvoeder TKO. Ze gaat 6 maanden naar 
Senegal vanaf februari, met www.afractie.be. Afractie is gelokaliseerd in Mechelen en een 
vierdepijlerorganisatie. Het project ter plaatse is Atax, een opvangtehuis voor straatkinderen Dakar.  

Yentel gaat van 22 februari  tot 16 augustus, met een kort thuisbezoek tussen 13 -19 mei. Ze heeft 
zelf een actie gedaan en 285 euro opgehaald (verkoop geschilderde borden) en kinderkledij 
verzameld. De opbrengst gaat integraal naar het project (warme maaltijden voor de kinderen). 

Concreet zal Yentel in de voormiddag en groep kleuters opvangen en Frans leren, helpen met leren 
tellen, en in de namiddag zal ze huiswerkbegeleiding doen bij kinderen van de lagere school. Ze zal 
ook onderwijs geven aan “talibees”, dit zijn jongetjes die aan de ‘maraboet’ worden gegeven, die in 
ruil voor koranlessen moeten bedelen maar in erg slechte omstandigheden moeten leven. 

Ze heeft een facebookpagina van haar project (Sénégal 2017), waar ze regelmatig foto’s en berichten 
zal posten. Ze wil een kortfilm maken van haar bezoek. 

Ze heeft een raming gemaakt van haar kosten: het gastgezin kost € 185 per maand, vliegen € 375 + € 
356, paspoort € 80, lidgeld € 15 Afractie, vaccins ? , malariapillen € 200, .. 

De vergadering suggereert dat ze contact neemt  met Luc Van Hecke, project Les Cajoutiers. Hij kan 
haar input geven voor de reis, maar bijvoorbeeld ook tips ivm de invoer van kledij. (Naschrift Rein: 
Luc en Maarten Van Hecke hebben hiermee inmiddels ingestemd). 

In principe kan Yentel volgens het reglement aanspraak maken op een ondersteuning van 800 euro, 
het hoogste bedrag. De steun voor ervaringsreizen is € 800 euro vanaf 10 weken, 2/3de wordt vooraf 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maraboet
https://www.facebook.com/S%C3%A9n%C3%A9gal-2017-478413255695131/?fref=ts


betaald en 1/3de achteraf na rapportage. Yentel geeft aan dat ze o.a. in haar eigen school zal 
terugkoppelen over haar bezoek. 

De vergadering gaat akkoord met het toewijzen van de toelage. Yentel bezorgt haar 
rekeningnummer aan Beatrijs. Yentel wordt gevraagd om foto’s te bezorgen aan de GROS zodat deze 
gebruikt kunnen worden in VHTG. 

3. Adviezen & reacties CBS  

Geen adviezen. 

Wel reactie op de brief van de adviesraadvoorzitters. Op 23/1 is er overleg geweest met het college. 
Het CBS heeft kennis genomen van feit dat we ontevreden zijn. Annelies signaleert dat ze volgende 
college op de brief zullen terugkomen. 

Annelies signaleert dat de gemeente de actie “Tournee minérale” ondersteunt, een oproep om deel 
te nemen aan een alcoholvrije maand in februari. Er werd een team Hoeilaart aangemaakt, je kan je 
hierbij aansluiten. Onder de deelnemers worden twee pakketten verloot met gezonde  artikels van 
de Wereldwinkel. Bart zal hiervoor nog contact nemen met Frank. Frank signaleert dat het 
interessant is om in het pakket ook een bon van €5 te steken, op die manier worden mensen naar de 
winkel gelokt. 

Op 18 maart is er opnieuw zwerfvuilactie in de gemeente. Rein signaleert dat hij 15 identieke 1.5L 
flessen zoekt voor een project ikv de zwerfvuilactie. 

4. Subsidies 
4.1. Partnersteun 

Steun aan Broederlijk Delen wordt de volgende keer besproken. 

4.2. Noodhulp 

Er is hongersnood in Nigeria. Beatrijs checkt of hier organisaties zijn die we kunnen steunen. Dit kan 
volgende vergadering besproken worden of eventueel via mail. Er wordt de voorkeur gegeven aan  
een kleine organisatie, anders grotere bv Wereldvoedselorganisatie. 

4.3. Ondersteuning ervaringsreizen jongeren 

Beatrijs volgt de uitbetaling op van 2/3de toelage aan Yentel. 

Rani en Lynn: 1/3de toelage uitbetalen na filmontbijt. 

4.4. Andere  
 

5. Communicatie 

Er is een redactievergadering VHTG op 9 februari. Op 1 maart moeten alle artikels binnen zijn bij 
Carmen. Er is miniredactie op 6 maart. Distributie in de week van 27 maart. 

Tot 2030 staan de SDG’s voorop. Rein stelt voor om hiervan communicatiemateriaal op te maken, 
deze kunnen op de meifeesten en andere evenementen gebruikt worden (zoals eerder al een 
spandoek van de millenniumdoelen werd opgemaakt). Deze zou ook gebruikt kunnen worden door 
de milieuraad en milieudienst. Er wordt gevraagd dat iedereen nadenkt over welke interessante 
communicatiedragers er hiervoor zijn (iedereen). 

6. Trekkersgroep Hoeilaart Fair Trade gemeente 



Rein heeft contact met nieuwe Okay en de vraag gesteld om er rekening mee te houden dat 
Hoeilaart een fair trade gemeente is. 

De vraag wordt gesteld in hoeverre er fair trade koffie wordt geschonken in de gemeente. Annelies 
checkt op college of er ook FT bonen kunnen gebruikt worden in de pelikaan machines. Jan checkt 
vooraf ook bij de secretaris. Cfr Jan: blijkbaar wordt er Max Havelaar koffie gebruikt. 

Els Uytterhoeven heeft aangegeven dat ze wil deelnemen aan de werkgroep fair trade. 

7. Activiteiten 
 
7.1. Terugblik 

- Les Cajoutiers benefiet: Er waren ongeveer 200 betalende deelnemers en er werd 
ongeveer 4000 euro opgehaald. 
 

7.2. Komende 
• 1/2/17 MATTAB Keihard Improvisatie ten voordele van Umubano-

Bisa/kinderopvangtehuis Chez Marraine in Rwanda. Extra communicatie is welkom 
voor de kaartverkoop. Joke kan nog hulp gebruiken, Annelies komt en kan helpen.  
 

• 5/2/17 ontbijtfilm Jeugdraad. Aangezien de jeugdraad geen naam kan geven van een 
vzw die de projectsteun zou ontvangen, kan de GROS opbrengst niet verdubbelen. 
De jeugdraad heeft daarom besloten om af te zien van bijdrage van GROS. Vorig jaar 
heeft de GROS wel de FT producten aangekocht in WW gesponsord. Jeugdraad zou 
ook dit jaar koffie, choco, fruitsap, etc. innemen via WW. De vergadering is akkoord 
dat de GROS die producten financiert. Dit zal een kost zijn van max 100 euro. 
Inschrijven voor de ontbijtfilm kan bij de jeugdraad. 
 

• Fairfin infoavond 7 maart 2017. Beatrijs en Rein hebben een telefonisch overleg 
gehad met Marjon Meijer. Het programma is verder uitgewerkt en Rein heeft een 
flyer gemaakt, deze kan doorgespeeld worden aan Greta om verder door te 
communiceren. Rein heeft het initiatief ook op de Uit agenda gezet. Annelies 
signaleert dat ze de flyers kan bezorgen op de school.  Er zijn in totaal 50 affiches en 
500 flyers besteld. Er wordt gesuggereerd dat de flyer ook verspreid wordt op de 
ontbijtfilm. Rein checkt of alle materiaal (beamer,..) is aangevraagd. Kostprijs van de 
spreker is € 150.  

 
• Voor het Wereldfeest 2017 heeft Jan twee data in optie genomen. Er is echter nog 

niet beslist of er opnieuw een Wereldfeest zal doorgaan. Er wordt beslist momenteel 
enkel 7 oktober aan te houden, 28 oktober is te laat. Mogelijk kan het initiatief wel 
gecombineerd worden met andere activiteiten. Zo plant Annelies een Dag van het 
welzijn (doelgroep: gezinnen; soort beurs). Op 7/10 is er ook repair café. Op zondag 
15 oktober is er wereldwinkelontbijt gepland in de GC cafetaria. WF en WW ontbijt 
combineren? Of combineren met Dag van het Welzijn? Dit wordt volgende 
vergadering geagendeerd en besproken. 

 
• ? 11.11.11. brunch op 11 november  

 
8. Financiën GROS 



Informeren bij Brecht of eerste schijf eerder gestort kan worden dan in 2016 (liefst al in maart). Jan 
checkt ook exacte bedrag toelage van de gemeente aan de GROS en informeert de leden (Jan).  

Beatrijs stelt het voorstel van financieel verslag voor (als bijlage). Het eindsaldo 2016 zal iets minder 
dan € 10.000 zijn. 

De Cultuurraad organiseerde de vorige jaren Hoeilaart Zomert en vroeg aan een aantal adviesraden 
om mee te werken door een toog uit te baten. GROS heeft dat gedaan voor de editie van Hoeilaart 
Zomert op 7 augustus 2016. De kost was  ongeveer € 800 (Safar Republique) + de kost van de 
catering. 

WW betaalt 1/4de van kosten van de nieuwsbrief VHTGB (1 pagina per NB is over WW, behalve 
speciaal nummer). Jan maakt factuur van € 917 op, te betalen door WW aan GROS, als bijdrage in de 
communicatiekost.  

Deelname van de GROS aan de meifeesten en deelname aan Hoeilaart zomert 2017 wordt besproken 
op de volgende vergadering. 

9. Varia 

Rein informeert naar de kledijcontainers op containerpark, klopt het dat je moet betalen, zelfs als je 
enkel kleren komt brengen (voor de kledingbak van een erkende goededoelenorganisatie)? Annelies 
checkt of dit klopt. 

Jan signaleert dat er een voorstel is van een nieuwe procedure om de verslaggeving van de 
vergaderingen van adviesraden te versnellen. Voorstel van nieuwe procedure: 

- opmaak verslag : binnen de 5 werkdagen na afloop van de vergadering van het 
adviesorgaan wordt het ontwerpverslag gefinaliseerd door de secretaris  

- de secretaris maakt het verslag over aan de voorzitter en de leden van het dagelijks 
bestuur van het adviesorgaan, die gevraagd worden om uiterlijk binnen de 10 
werkdagen eventuele opmerkingen kenbaar te maken.  

- indien er geen opmerkingen gemaakt worden binnen de voorziene termijn, wordt 
het verslag als goedgekeurd beschouwd door de voorzitter/leden van het dagelijks 
bestuur en wordt het onverwijld ter kennis gebracht van de overige leden van het 
adviesorgaan.  

- Indien er wel opmerkingen gemaakt worden, wordt dadelijk een aangepaste versie 
van het verslag opgemaakt en wordt het aangepaste verslag, met aanduiding van de 
aanpassingen, onverwijld overgemaakt aan de overige leden van het adviesorgaan. 
De overige leden van het adviesorgaan worden eveneens uitgenodigd eventuele 
aanvullende opmerkingen kenbaar te maken binnen de 10 werkdagen.  

- bij gebreke aan verdere opmerkingen wordt het als goedgekeurd beschouwd verslag 
op de eerstvolgende zitting van het college ter kennisgeving geagendeerd. 

Belangrijkste aspect is dus dat het verslag digitaal (via mail) door de leden wordt goedgekeurd, in 
plaats van tijdens de volgende bijeenkomst. Het gemeentebestuur vraagt het advies van de 
adviesraden, en dus ook van de GROS, hierover. Dit voorstel werd uitgewerkt onder voorbehoud van 
instemming van de adviesorganen. De adviesorganen kunnen dus ook opteren voor een andere 
werkwijze of het behoud van de bestaande werkwijze (bv goedkeuring van het verslag op de 
eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering). 



Standpunt GROS: De GROS steunt de nieuwe procedure, maar geeft aanvullend aan dat, indien er 
geen overeenstemming over het verslag kan bereikt worden via deze versnelde procedure, het 
verslag nog niet wordt goedgekeurd, maar mondeling wordt besproken op de volgende bijeenkomst 
van de GROS. Pas daarna kan na goedkeuring het verslag geagendeerd worden op het college.  

Er wordt een Dag georganiseerd voor vierdepijlerorganisaties op 18/2 in het Vlaams parlement (zaal 
De Schelp). 

Annelies signaleert dat ze de volgende GROS 22/2 niet aanwezig zal kunnen zijn want dan is het 
gemeenteraad. 

 
10. 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  

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 

Programma 
opgemaakt.  

Finaliseren van het financieel verslag. 
 

Beatrijs Draft op 24/1. Nu 
finaliseren 

redactievergadering VHTG op 9 februari. Op 1 maart 
moeten alle artikels binnen zijn bij Carmen. Er is 
miniredactie op 6 maart.  
 

Carmen  

aangepaste Biblijst aan Annemie sturen + Jan checkt of 
OK 

Anita en 
Sandra  

 

De vraag wordt gesteld in hoeverre er fair trade koffie 
wordt geschonken in de gemeente. Annelies checkt op 
college of er ook FT bonen kunnen gebruikt worden in 
de pelikaan machines. Jan checkt vooraf ook bij de 
secretaris.  
 

Annelies 
en Jan 

Er wordt Max 
Havelaar koffie 
gebruikt. 

Communicatie van SDG’s via spandoek of iets 
dergelijks. Er wordt gevraagd dat iedereen nadenkt 
over welke interessante communicatiedragers er 
hiervoor zijn. 

Iedereen  



Informeren bij Brecht of eerste schijf eerder gestort kan 
worden dan in 2016. Liefst al in maart. Jan checkt 
exacte bedrag toelage van de gemeente aan de GROS 
en informeert de leden 

Jan Budget is € 
85.216 

Jan maakt factuur van € 917 op, te betalen door WW 
aan GROS, als bijdrage in de communicatiekost VHTG. 

Jan  

Rein informeert naar de kledijcontainers op 
containerpark, klopt het dat je moet betalen, zelfs als je 
enkel kleren komt brengen? 

Annelies  

 
ALGEMEEN 
 

 

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

 


