
VERSLAG VERGADERING 
GROS Hoeilaart – 2 mei 2019 

GC Felix Sohie (lokaal ‘t Roth) - 20u 

 
Aanwezig/verontschuldigd: 

 

x Boel Frank (Oxfam-Wereldwinkel) 

x Bockstal Maryleen (Broederlijk Delen en Ekimanyelo vzw) 

Afwezig Bockstal Marie-Paule (Adviseur) 

X De Rudder Carmen (Onafhankelijk lid) 

X Dhont Beatrijs (Oxfam-Wereldwinkel en Viva Salud) 

Afwezig  Muyldermans Joke (Adviseur) 

x Vandebroek Sandra (11.11.11) 

Verontschuldigd  Van Geyseghem Agnes (Wereldsolidariteit, Femma en Martin De Kegel vzw) 

x van Gisteren Rein (voorzitter GROS, Viva Salud) 

Verontschuldigd Van Thielen Elke (Onafhankelijk lid) 

x Vanthillo Anita (11.11.11) 

x Wallace Aletha (LEEF Foundation) 
  

x Vanderlinden Annelies - Schepen van ontwikkelingssamenwerking 

Verontschuldigd Vanderstraeten Sam – Evenementencoördinator 

x De Rudder Marijke – Dienst Welzijn 

  

 

GROS-secretaris 
Annelies meldt dat vanaf nu Marijke De Rudder vanuit de dienst Vrije Tijd & Welzijn (VTW) de 

vaste GROS-secretaris zal worden voor de komende periode. Op de dienst VTW gebeuren  

waarschijnlijk nog een aantal verschuivingen in takenpakketten onderling en richting nieuwe 

beleidsmedewerker welzijn die nauwer zal aansluiten bij de sociale dienst van het OCMW. In 

afwachting daarvan zal Marijke trachten zich al zo goed mogelijk in te werken in de GROS-

materie. Marijke verontschuldigt zich om nog niet voorbereid deel te nemen aan deze bijeenkomst 

maar zal zo snel mogelijk werk maken van een aantal op te volgen punten.   

De nieuwe GROS-secretaris vind je op de dienst Vrije Tijd en Welzijn in de kasteelhoeve en is 

bereikbaar via: marijke.derudder@hoeilaart.be of gros@hoeilaart.be  en 02 658 28 42. 

 

Algemeen 
1. Verslag vorige vergadering 26/02/2019 

Nog te bezorgen aan de GROS-leden. Carmen bezorgde intussen het ontwerp van verslag aan 

Marijke. Na de meifeesten maken we er werk van om de ontbrekende verslagen te bezorgen en, 

na goedkeuring, ook te laten publiceren op de gemeentelijke website. 

 

2. Gast aan tafel: Alex Van Zegbroek & Vick Verhaege – Rotary Druivenstreek 

Onze gasten aan tafel stellen een aantal projecten voor waarvoor ze in de Druivenstreek-

gemeenten op zoek zijn naar mogelijke samenwerkingsverbanden voor ondersteuning en/of 

kanalen om promotie te maken voor deze initiatieven. 

 

“Shelterbox” 

Vraag om Hoeilaart, Overijse & Huldenberg te betrekken en eventueel samen te werken voor het 

project “Shelterbox”.  

Shelterbox is een materialenkoffer voor 10 personen die een ‘overlevingspakket’ voor een aantal 

weken (vb. potten en pannen, waterzuivering, tent, …) bevat en ingezet kan worden bij allerhande 

rampen. De kostprijs per stuk bedraagt €750. Via www.shelterbox.org kan je hierover uitgebreide 

informatie vinden. 

Alex bevestigt dat er ook al contacten waren met de GROS van Overijse en geeft bijkomend ook 

nog volgende info mee: 

mailto:marijke.derudder@hoeilaart.be
mailto:gros@hoeilaart.be
http://www.shelterbox.org/


 Traceerbaar via code waar jouw box ingezet wordt. 

 De organisatie “Shelterbox” heeft een verantwoordelijke binnen Rotary die dit verder kan 

toelichten als we dat wensen. De contactpersoon komt dan ter plaatse met dergelijke box. 

 Sinds 2001 worden deze boxen wereldwijd gebruikt. 

 Shelterbox international heeft ook een YouTube-feedbackkanaal.  

 Rotary heeft als erkende NGO nog een aantal initiatieven: Shelterbox is één van de  

projecten waarvoor ook criteria vastgelegd werden om te beslissen waar de boxen wel of 

niet naartoe gaan (zie website met FAQ waar hierover meer informatie te vinden is). 

o Sinds 2001 Shelterbox USA, pas sinds 2014 ook in België stilaan van de grond. 

 

“Wandelen voor water” 

 Project binnen Rotary, specifiek bedoeld als educatief pakket voor scholen. 

Kinderen leren bij over watervoorziening en doen aansluitend een sponsor-wandeling. 

> Te bekijken of er interesse is bij de scholen om dit te doen – Marijke doet navraag bij 

scholen die eerder misschien al deelnamen aan soortgelijk initiatief?  

> Eventueel vrijdagavond Meicrossen kan ook mogelijkheden bieden? 

 De lokale Rotary-afdeling kan optreden als bemiddelaar voor het project als er interesse 

voor is. De bezorgde informatie hierover vind je bij Anita, GROS-verantwoordelijke voor de 

scholenwerking. 

 

Na het bezoek van beide vertegenwoordigers wordt het voorstel besproken. GROS-leden stellen 

zich nog aantal vragen bij het opzet van de shelterboxen: Wie bepaalt waar iets naartoe gaat 

(beslissingen vanuit UK/USA?) - In hoeverre gaat dit naar een puur “ontwikkelingsland” > het is 

duidelijk dat door de wereldwijde inzetbaarheid van de boxen het zeker mogelijk is dat er niet 

enkel ontwikkelingslanden bediend worden. 

Opmerking dat men voorkeur geeft om via de gekende ngo’s die hier een zetel in België hebben te 

werken omdat op die manier besteding van middelen makkelijker traceerbaar en controleerbaar 

is.  

De aanwezigen vinden het vooral ook belangrijk dat organisaties op locatie kunnen bepalen wat 

echt nodig is en wat niet, terwijl de shelterboxen een totaalpakket vormen. 

 

Rein neemt contact met Alex met boodschap dat we niet wensen te participeren om aangehaalde 

redenen en geeft zeker ook mee dat GROS bereid is om Rotary een forum te geven tijdens vb. de 

Duurzame Doendersdag in oktober waar ze de boxen kunnen voorstellen aan de bezoekers.  

Er wordt benadrukt dat het in de eerste plaats de bedoeling is van de GROS om noodhulp aan 

ontwikkelingslanden te bezorgen. 

 
3. Nieuws van de schepen 

Annelies geeft een woordje uitleg bij het nieuwe participatiereglement en de organisatie van de 

adviesorganen in de gemeente. Marijke licht het reglement en traject toe zoals dat ook gebeurde 

tijdens het interradenoverleg. Ook aan de GROS wordt nu gevraagd om mee na te denken over 

de mogelijkheden rond toekomstige werking en structuur van de raad. Er wordt afgesproken dit 

punt uitvoerig te bespreken tijdens de volgende vergadering. Marijke stuurt ter voorbereiding de 

huidige statuten en handvest mee, samen met de presentatie die achtergrondinformatie bevat. 

Bedoeling is input te geven rond de mogelijke doelstellingen, opdrachten, samenstelling, 

organisatie, bijeenkomsten,… van de raad (de elementen die in art. 7 van het 

participatiereglement benoemd werden, zijn de basiselementen). 

 

Naast de algemene oproep naar kandidaat-leden die voor alle raden verspreid werd, wordt er ook 

gevraagd het lidmaatschap te (her)bevestigen. Uiteraard kunnen de afgevaardigden van 

verenigingen en individueel geïnteresseerden die nu deel uitmaken van de raad ook lid blijven. 

Marijke stelt ook de huidige leden via mail de vraag hun lidmaatschap te herbevestigen.  

 

Aansluitend bij dit punt geeft Rein aan geen kandidaat-voorzitter meer te zijn na de herinstallatie 

van de raad. Hij deed alvast een oproep naar kandidaten die hem willen opvolgen. 

 

Dinsdag 11 juni (20u) zal de GROS voorstellen formuleren om de herinstallatie verder voor te 

bereiden en input te geven zodat een ontwerp van statuten opgemaakt kan worden. Aan de 



verschillende adviesraden werd hetzelfde gevraagd zodat er meer gestroomlijnd gewerkt kan 

worden over de raden heen in de toekomst. 

 

4. FairTradeGemeente 

Er is weinig nieuws te melden in dit verband. Na te kijken wat de stand van zaken is rond het 

label ‘Fair Trade Gemeente’ > zijn er wijzigingen in de voorwaarden waar we rekening mee 

moeten houden? 

 

Nog een vraag en opmerking: 

 Het FT-bordje in het GC Felix Sohie is niet meer zichtbaar opgehangen maar ligt in de 

drankenberging. Marijke vraagt na om dit terug ergens zichtbaar te bevestigen. 

 De Wereldwinkel zou graag ook wijn leveren in het GC zodat er ook daar minstens 2 FT-

producten aangeboden worden (fruitsap en wijn). Momenteel levert de Wereldwinkel al 

fruitsap voor de cafetaria. Hiervoor kan best contact genomen worden met de betrokken 

dienst en/of drankenleverancier? Marijke doet navraag wie de wereldwinkel hiervoor moet 

contacteren. 

 

5. Interradenoverleg 

Tijdens het voorbije interradenoverleg ging het hoofdzakelijk over het stappenplan bij en de 

toekomstige organisatie van de adviesraden.  

Daarnaast werd de werking van de milieuraad uitvoerig gepresenteerd. 

Een volgende bijeenkomst is gepland op 20 juni om 19.30u in het GC. 

 

6. Nieuws van de Bib 

Er is geen nieuwe informatie over de GROS-collectie van de bib. Frank pikt dit thema binnenkort 

terug op. 

 

7. Budget 2018-2019: stand van zaken  

De betaling van de 1ste schijf van de subsidie 2019 is nog steeds niet gebeurd. Het boekjaar 2018 

werd intussen al een tijdje afgerond en Beatrijs informeerde al naar een aantal ontbrekende 

gegevens in eerdere verslagen. De aanwezigen bevestigen de goedkeuring van de toegekende 

bedragen aan een aantal organisaties maar deze beslissingen werden toen niet in de verslagen 

opgenomen.  

Marijke vult de bundel met stukken voor verantwoording aan met deze bevestiging en bezorgt het 

overzicht aan de financieel directeur. 

  

Rein zal het werkingsverslag 2018 nog samenstellen zodat ook dat spoedig bezorgd kan worden 

om ook de 2de schijf aan te vragen.  

 

Voor het budget 2019 dienen ook nog volgende dingen te gebeuren: 

 Jeugdraad uitnodigen eind augustus/najaar voor nabespreking ontbijtfilm 

 het laatste verslag aanvullen met eventueel ontbrekende financiële gegevens zodat in 

de toekomst overzicht dadelijk volledig aangevuld kan worden. 

 2019:  €4.500 partnersteun Broederlijk delen 

   €1.500 Druifstappers: OK, was al goedgekeurd vorige keer 

Rein: uitgaven meifeesten – aantal ticketjes werden al bezorgd 

 Tegen bijeenkomst juni: overzicht met mogelijke subsidies uit te betalen op basis 

beschikbare gegevens. Marijke maakte hiervoor al ontwerpdocument in het voorjaar van 

2018 maar dit werd niet aangevuld. 

 

8. Aanvragen subsidie   

Bespreking van de voorliggende aanvragen: 

 

GROS 

vergadering 

Aanvrager 

categorie -  

soort 

aanvraag 

omschrijving opmerking 

28/02/2019 Oxfam-solidariteit   GROS-post Geen gevolg 



27/03/2019 
Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen 
 GROS-post Geen gevolg 

01/04/2019 Artsen zonder grenzen   Brief + magazine Geen gevolg 

23/04/2019 Wereld Solidariteit  De schone kleren campagne Geen gevolg 

 

9. Van Hier Tot Ginder 

Oproep onderwerpen, wat hebben we al: 

 Terugblik op ervaringsreizen  

o Verhaal van Clara Gambart. 

o Eventueel ook verhaal van Valerie Van Espen (momenteel in Tanzania). 

 Opbrengst Broederlijk Delen. 

 Kleine terugblik op de meifeesten (vorig jaar was dit volledig op pagina 1). 

 Rein over boek “Feitenkennis”. 

 Pagina Wereldwinkel wordt gevuld door Frank 

 Suggestie Anita: navragen bij Agnes of er nieuws is uit Sri Lanka. 

 

Data:  

 Artikels tegen 20/5 

 Mini-redactie op 27/5 

 Naar de Serrist: rond 12/6 

 Verspreiding: week van 24/6 

 

10.  Initiatieven 

Wat geweest is: 

 2 maart 2019: 4de pijler dag (Aletha was aanwezig). 

o Interessante sprekers 

o Patrick Develtere, adviseur Europese Commissie, wil lezing komen geven over de 4e 

pijler en het belang van middenveldorganisaties. 

> Uitnodigen voor lezing - te bekijken wanneer de cafetaria vrij is. 

> Niet combineren met Duurzame Doendersdag, maar in aanloop ernaar. 

> Aletha neemt contact op en probeert een afspraak te regelen voor het najaar.   

 31 maart: De Bosuil – R-bruikdag 

 

Wat nog moet komen: 

 Meifeesten 2019:  

o Wereldwinkel, GROS, Ekimanyelo, vlechtjes (Aletha)  

o Percussieworkshop van Leen Devijver voor ± 15 kindjes – doorlopend namiddag 

o 13u30 + 14u45 optreden groepje (via Peter Schneider): 2 x 45 minuten (om 16u 

moet het podium vrij zijn) - kleedkamer voor danseressen voorzien 

o Anita zorgt voor broodjes voor 8pers en bezorgt het ticketje 

o Carmen brengt een frigo mee op het terrein 

o € 1050 voor de groep 

o € 200 voor de percussie (Carmen bezorgt gegevens) 

o Wereldwinkel schenkt Congo-koffie en proevertjes 

o GROS-vrijwilligers zullen helpen > Carmen stelt shiftenlijst op 

o Rein heeft een aantal vlaggen om op te hangen > nadars nodig 

o Carmen bezorgt een overzicht met wat er nodig is (stoelen, tafels,…) aan doendervolk 

o Hapje: Aletha vraagt na of een kennis kan zorgen voor een soort van smoutebol 

o Groepje wereldwinkel komt rond 10u. Carmen zal aanwezig zijn om 9u30. 

o De muzikanten zullen er rond 12u zijn.  

 

 5 oktober 2019: Duurzame Doendersdag 

> Volgende vergadering te bekijken voor verdere invulling  

 

 Afrika-filmfestival in Leuven: een aanrader. Er zijn films getoond die zich ook goed lenen 

voor vertoning in het GC Felix Sohie. 

 



11.  Varia 

 Rein meldt dat Mustapha Awad uit Aalst vrijgelaten is. Met zijn dansgroep speelde hij op 

de Meifeesten 2018. Kort daarna werd hij in Palestina door Israëlische autoriteiten 

gearresteerd op verdenking van deelname aan een verboden organisatie. Na maanden 

van detentie onder kommervolle omstandigheden in een Israëlische gevangenis en na 

talrijke demonstraties en solidariteitsacties uit onder meer België (zoals een 

handtekeningenactie tijdens onze Duurzame Doendersdag van okt 2018) is de Belg door 

de rechter vrijgelaten en nu veilig in zijn eigen land. Minister Reynders (BZ) is meermaals 

aangesproken op zijn publieke zwijgen, hij heeft zich ook na de vrijlating niet uitgelaten 

over de detentie van zijn landgenoot. 

 

12.  TO DO LIJST  

 

Vanaf de volgende bijeenkomst zullen we dit overzicht opnieuw aanvullen. 

 

WAT? WIE? HOE?  - RESULTAAT 

 

STAND VAN ZAKEN 

    

    

    

ADVIEZEN – voor 

opvolging 

 

  

2016:  personeels-

bezuiniging ten nadele 

ondersteuning GROS 

  

2016 – samenstelling 

raden/lidmaatschap van 

een raad 

  

2017 – 

novemberplechtigheden 

OK, antwoord Annelies tijdens GROS – Frank 

is contactpersoon rond deze materie 

 

 

2018 – MVO scan CBS 6/08 Moet nog uitgevoerd 

worden bij de 

gemeentelijke diensten 

  

ALGEMEEN 

   

Uitbetalingen toelages  Sandra en Beatrijs  

Redactieraden VHTG Carmen  

Agenda en verslagen 

vergaderingen GROS 

Marijke    

 

 
VOLGENDE BIJEENKOMST: dinsdag 11 juni om 20u in lokaal ’t Roth van het GC 


