
Gros 25 10 2016, ‘t Roth 

Aanwezig: Frank Boel, Agnes Van Geyseghem, Beatrijs Dhondt, Carmen Derudder, Anita Vanthillo, 
Maryleen Bockstal, Sandra Vandebroek, Joke Muyldermans, Mark D’Haenens, Annelies Vanderlinden, 
Rein van Gisteren, Jan Van Damme. 

Verontschuldigd: Elke Van Thielen 

1. Goedkeuring verslagen 31/8/16 en 27/9/16 

Het verslag van 31/8 wordt goedgekeurd. In opvolging van het verslag wordt afgesproken dat Jan 
doorgeeft aan Jan Lenaerts dat de Gros inspraak wil in de keuze van de groep en de opmaak van de 
communicatie ikv Hoeilaart zomert. Jan Lenaerts heeft de groep dit jaar wel afgetoetst met Rein. 
Bedoeling moet zijn dat het publiek (beter) weet  waarom de gros een muziekgroep sponsort, door 
bv in de introductie iets te zeggen over de groep, en door een relevante groep te kiezen (bv groep 
kinderen uit Molenbeek “Fanfa kids”). Ook aan Jan vragen om vroeg te datum vast te leggen zodat de 
gros gericht zelf mee naar groepen kan zoeken.  

Het verslag van 27 september wordt goedgekeurd, mits de volgende aanpassingen/aanvullingen: 

- De secretaris zorgt voor de sleutel van het lokaal 
- Er wordt verwacht dat de GROS leden zelf materiaal huren voor activiteiten bij de technische 

dienst van de gemeente. Dit kan via het aanvraagformulier op de website (o.a. tafels, 
stoelen, nadars, receptietafels, herbruikbare bekers,..). Dit is gratis voor adviesraden.  

Rein en Anita melden dat de ecobekers (een voorstel van de GROS uit 2011) en ook de fair trade 
koffer van de GROS kunnen geleend worden: dit kan opgenomen worden in het bundeltje over hulp 
aan de verenigingen dat verspreid wordt op de Vrijetijdsbeurs. Jan checkt of dit mogelijk is. Anita 
geeft aan dat als verenigingen activiteiten organiseren met een link met ontwikkelingssamenwerking, 
de gros deze kan ondersteunen. 

Rein meldt dat het definitieve verslag van het interrradenoverleg van 4 oktober  nog moet opgesteld 
worden door de gemeentesecretaris. 

Er werd in het verleden gebruik gemaakt van een TO DO lijst. Het zou handig zijn om dat opnieuw te 
doen. Jan zoekt de TO DO lijst van juni op. 

Jan agendeert het jaarverslag 2015 en alle verslagen van de gros per kwartaal op het college en het 
jaarverslag op de gemeenteraad. 

In opvolging van de Fairfin sessie informeerde de betrokken VVSG stafmedewerker duurzaam 
bankieren of/welke opvolging hieraan zou gegeven worden.  Eventueel kan de gros hierover advies 
formuleren of een info-avond georganiseerd worden (zie eerdere TO DO lijst). De GROS heeft hier 
echter al advies over gegeven in 2012 en er is al een info-avond geweest over NewBe voor ongeveer 
30 mensen. Maar de invalshoek van Fairfin is breder.  

2. Reactie op adviezen GROS 

Jan oppert de idee om hier een vast agendapunt van te maken. Dit blijkt echter niet nodig te zijn 
gezien het beperkt aantal adviezen. Rein suggereert alle adviezen te nummeren, dit vergemakkelijkt 
de opvolging. Jan neemt dit op met de secretaris.  



Het laatste advies van de GROS ging over het lidmaatschap van politieke mandatarissen van de 
adviesraden. Annelies geeft aan dat dit in het CBS besproken is geweest op 28/8. Voorstel van 
antwoord is waarschijnlijk geformuleerd door de secretaris en reactie op advies zal nog volgen. 

3. Nieuwe adviezen? 

Advies over “Lumumbaplein”? Rein bereidt voorstel voor en stuurt het rond voor discussie op de 
volgende vergadering. 

4. Subsidies/toelagen 
4.1. Partnersteun: 

Voorstel van Anita om 4de pijler organisaties die deelnamen aan het Wereldfeest en niet van 
Hoeilaart zijn een kleine toelage te geven wordt gesteund. De volgende projecten zouden € 250 elk 
krijgen: Ekymanyolo; Femimain marokko, matomain, tanzania. Anita contacteert hen en geeft door 
dat ze eenmalig een bedrag krijgen en vraagt hen de nodige info o.a. rekeningnummer van het 
project. 

De volgende NGO’s krijgen partnersteun: Impore € 4000, Broederlijk delen € 4000 (reeds gestort); 
G3W € 2000, Les Cajoutiers € 2000 en Wereldsolidariteit € 2500. 

Druppels v Haïti is geen noodhulp maar een project.  

4.2. Noodhulp: 

In het kader van noodhulp wordt er € 750 gegeven aan organisaties als Unicef, UNHCR ,.. enkel 
erkende partners. 

Er wordt beslist om steun te geven aan het project van Wereldsolidariteit in Haïti (via Agnes) € 1500. 
Rein schrijft hierover een stukje voor de pers. 

4.3. Ervaringsreizen 

Rani Hazaert heeft gemaild met de vraag of ze nog een tekst moet schrijven ikv haar toelage? Rani is 
bij de jeugdraad; als er een ontbijtfilm komt, dan kunnen ze dat misschien organiseren ten voordele 
van dit project? Idealiter geeft ze een intro over het project aan leeftijdsgenoten. Jan informeert bij 
Ben of dit mogelijk is. 

Saskia Doherty Giraffeproject Kenia, heeft geld voor project gekregen. We kunnen haar uitnodigen 
om op gros te komen spreken over haar ervaringen? Als geen initiatief ikv jeugdraadfilm komt, dan is 
een idee om iets samen te doen met de andere jongeren. Rein volgt op. 

4.4. Aankoop bib 

Interessante boeken? Rein suggereert transitie boek van Dirk Barrez. 

5. Communicatie 

Voor VHTG 13 okt laatste redactievergadering. 

Volgend nummer wordt verdeeld op 3 of 4 november, met o.a. 11.11.11, artikel over Martin De 
Kegel etentje, fair trade in Hoeilaart met kaartje waar producten (enkel vrijdagmarkt staat er niet 
op); > kan mogelijk ook op de gemeentelijke website gezet worden (Carmen checkt); dubbelinterview 
met de coördinatoren van de WW; en een recept . 



Rein bevestigt het probleem met de bezorging dat eerder al door de communicatieambtenaar is 
gesignaleerd, aangezien hij VHTG op een zaterdag kreeg, later dan bedoeld. 

Rein maakte een aantal persberichten aan: over FT week koken met mensen De Wijnstok (stond ook 
op site gemeente); ook ivm opbrengst Chez Marraine; Annelies signaleert dat ze graag vroeger op de 
hoogte wordt gehouden van dergelijke initiatieven, was graag aanwezig geweest. 

Rein heeft een 10 tal berichten voor fair trade facebooksite gemaakt en was aanwezig op de 
bijeenkomst met de nieuwe inwoners op 15/10, waarop de nieuw herdrukte folder met lokale FT 
handelaars werd verspreid. 

6. Hoeilaart fair trade gemeente 

Hebben we alle handelaars een voorraadje stickers bezorgd? Deze zijn gedrukt, en Beatrijs heeft een 
deel aan Greta bezorgd, ze heeft er nog een deel over en zal deze bezorgen aan de handelaars. 

Er zal een aparte vergadering over fair trade worden georganiseerd, liefst met Marie Brand.  Op  
17/11 en 6/12 met o.a. Carmen, Beatrijs, Anita, Annelies, .. iedereen is welkom. Anita bereidt de 
vergadering voor. Beatrijs geeft aan dat er nog borden zijn  ‘ik ben ft handelaar’ –de distributie 
hiervan zal ook op deze vergadering worden besproken. 

Rein signaleert dat via het mailadres Hoeilaart fair trade nog altijd vragen binnenkomen van mensen 
die groenten van 3W+ willen. Beatrijs en Frank volgen dit op in overleg met 3W+. 

Beatrijs signaleert dat er op 8 oktober niets fair trade was in de cafetaria. Jan signaleert dat dit niet 
de afspraak was met de brouwer en volgt op. 

7. Activiteiten 
7.1. Terugblik 
- 8/10 Wereldfeest:  

o Er waren een aantal kapotte tafels.  
o Rein heeft nog bedankmailtje van Roby en Eliane ontvangen.  
o Goede opkomst.  
o Talkshow was goed maar had wat langer mogen duren, misschien een spreker te 

veel. Goede moderator.  
o Eten was nogal chaotisch. Mensen vonden het (te) goedkoop en grote porties te 

groot. Te weinig hulp, bv in de keuken. Meer dan 100 deelnemers.  
o Geluid te luid in de serre. De muzikanten wisten niet dat ze tijdens het eten kwamen 

optreden, ze  dachten in de grote zaal te spelen, en moment dat ambiance begon, 
moesten ze afbreken omdat lezing begon.  

o Misschien kiezen voor eten en groepje of talkshow niet allebei?  
o Facturen moeten nog doorgegeven worden 
o Mensen van Cultuur wisten niet goed wat er moest gebeuren en waar de activiteiten 

doorgingen 
- 9/10 eerste repair cafe in Overijse:  inspiratie vanuit Hoeilaart 
- 11/10 fair trade maaltijd Dagverzorgingscentrum De Wijnstok 
- 14/10 Jubileum vzw Martin de kegel 
- 15/10 VT beurs + ontvangst nieuwe inwoners, met workshop speelpleinanimatoren 

pompoensoep maken (fair trade) 
 

7.2. Vooruitblik 



 
- 27/10 Beleidstoelichting CBS. Voorzitters van de adviesraden werden uitgenodigd. Te laat 

doorgegeven aan de leden van de GROS.  Rein gaat. Annelies zal haar ppt doorsturen aan de 
leden. Later gebundelde PPT doorsturen naar leden gros (Jan) 

- 28/10 Vooruit Gent Transitiefestival. Rein gaat. Ook Lezing Margriet Hermans 
vluchtelingenproblematiek. 

- 29/10 klimaatdag –ze zoeken nog vrijwilligers; oa film Demain, klimaatetentje, Rein heeft 
gevraagd aan Eric om 11.11 filmpje te draaien tijdens de pauze Link 

- 11/11 weekend. Rein wil helpen, Frank coördineert quiz (al 16 ploegen ingeschreven); do 
after work; vrij quiz, zondag brunch. Beatrijs vraagt Sabam aan voor after work, checkt met 
Pieter. 

- 11/11 plechtigheid. Rein zal Gros vertegenwoordigen 
- 1/2/17 Mattab improvisatietheater in het GC Felix Sohie ten voordele van Impore – Rwanda 
- 8/1/17 Nieuwjaarsdrink: receptie van de adviesraden; nog twee vrijwilligers van elke 

adviesraad nodig 
 

8. Gros mogelijke beheersvormen en samenwerking gemeente 

Jan geeft aan dat hij hiervoor een nota wil uitschrijven over mogelijke toekomstige organisatie van de 
GROS, mogelijk langs de lijn van ofwel een eerder typische adviesraad (met budget en beheer bij de 
gemeente) of anders een meer autonome raad (in de vorm van een vzw). Verschillende leden geven 
aan het niet te zien zitten om in een vzw-vorm te werken. Jan benadrukt dat dit in de eerste plaats 
een manier zou kunnen zijn om ook een verzekering af te sluiten voor beheerdersaansprakelijkheid, 
gezien de momenteel wat onduidelijke positionering van de GROS.  

Jan geeft aan dat hij betreurt dat hij te laat was om expliciet te stellen tav de GROS dat de 
ondersteuning van evenementen zoals het Wereldfeest niet meer op de manier zal kunnen gebeuren 
als in het verleden en verwijst hierbij naar de positie van de gemeentesecretaris en de afsprakennota 
met adviesraden door De Wakkere Burger. Rein stelt dat deze nota enkel betrekking heeft op de 
adviserende taken van de adviesraden, niet op de andere taken. 

Discussie over aanwezigheid secretaris gros op activiteiten 

Er wordt afgesproken op de volgende vergadering dit ten gronde te bespreken, waarbij Jan ook de 
problemen met het huidige statuut verder uitklaart. 

9. Financiën 

De derde schijf van 2016 wordt vandaag op de rekening van de GROS gestort. 

10.  Varia 

Volgende vergadering: 23 november, gros 

Joke signaleert dat ze alle facturen heeft doorgekregen van het project in Rwanda, werkjaar 2015. 
Joke bewaart de facturen. 

Zuiddag 20 oktober, 2 jongeren van GITO Tervuren helpen bij dorpsrestaurant van de gemeente en 
OCMW 

11. TODO lijstje  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLWeuiKFSBc


 

Wat? Wie? Resultaat 
Jan Lenaerts informeren dat de Gros inspraak wil in de 
keuze van de groep en de opmaak van de communicatie 
ikv Hoeilaart zomert 

Jan Ok  

fair trade koffer van de GROS kan uitgeleend worden 
en vraagt of dit kan opgenomen worden in het 
bundeltje over hulp aan de verenigingen dat verspreid 
wordt op de Vrijetijdsbeurs.  

Jan  Ok op de website 
geplaatst; cfr ook 
HH 

jaarverslag 2015 en alle verslagen van de gros per 
kwartaal op het college agenderen en het jaarverslag 
op de gemeenteraad. 

Jan  Ok  

TO DO lijst van juni opzoeken Jan Ok  
alle adviezen nummeren vd AR? Checken bij 
gemeentesecretaris 

Jan  In principe ok, 
meenemen in 
evaluatie De 
Wakkere Burger 

Advies over “Lumumbaplein”? voorbereiden en 
rondsturen 

Rein Ok  

Uitbetaling projecten (partner- en noodhulp) Sandra  
Stukje voor de pers project van Wereldsolidariteit in 
Haïti (via Agnes) € 1500 

Rein Ok  

Jeugdraadfilm tvv project Rani? Ben? Jan  Idee al officieus 
besproken op de 
jeugdraad, komt 
wslk in orde  
5/2 

Als geen initiatief ikv jeugdraadfilm komt, dan 
alternatief plannen met de andere jongeren 
 

Rein  

Interessante boeken? Doorgeven Transitie boek van 
Dirk Barrez aan bib 

Rein Ok, opgenomen 
in de Bib lijst 

Checken of kaartje VHTG met fair trade producten ook 
op de gemeentelijke website gezet kan worden  

Carmen  

FT stickers bezorgen aan de handelaars. Beatrijs  
Vergadering voorbereiden Hoeilaart Fair Trade Anita uitgesteld 
Distributie groenten g3W Beatrijs 

en Frank 
 

Niets FT in cafetaria op 8/10 Jan Gecheckt. In ieder 
geval wel oxfam 
fruitsap. In 
bestellijst ook FT 
wijn  Jan checkt 
nogmaals 

PPT beleidstoelichting doorsturen aan de leden gros Annelies 
en Jan 

Ok  

Sabam voor after work 11.11 Beatrijs Ok  
Mogelijkheden nagaan Fairfin avond in het voorjaar Annelies 

en 
Beatrijs 

Ok  



Nota statuut GROS Jan  
Oxfam Solidariteit en. inzameling gsm’s. Contact nemen 
met Het Groene Dal 

Sandra  

Uitbetalingen toelages Sandra en 
Beatrijs 

 

Redactieraden VHTG Carmen  
Agenda vergaderingen GROS Jan  

 


