
VERSLAG GROS – 5 oktober 2020 
GC Felix Sohie (cafetaria) - 20u 

 

Aanwezig/verontschuldigd: 

 

Aanwezig Boel Frank (Oxfam-Wereldwinkel) 

Verontschuldigd Bockstal Maryleen (Broederlijk Delen en Ekimanyelo vzw) 

 Bockstal Marie-Paule (Adviseur) 

Aanwezig De Rudder Carmen (Voorzitter - Onafhankelijk lid) 

Aanwezig Dhont Beatrijs (Oxfam-Wereldwinkel en Viva Salud) 

 Muyldermans Joke (Impore) 

Verontschuldigd Vandebroek Sandra (11.11.11) 

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

Verontschuldigd van Gisteren Rein (Viva Salud) 

 Van Thielen Elke (Onafhankelijk lid) 

Aanwezig Vanthillo Anita (11.11.11) 

Verontschuldigd Wallace Aletha (LEEF Foundation) 
  

Verontschuldigd Vanderlinden Annelies - Schepen van ontwikkelingssamenwerking 

Aanwezig De Rudder Marijke – Dienst Vrije Tijd (verslag) 

 

AGENDA 

Aangezien we met een kleine groep aanwezigen zijn, worden een aantal beslissingen uitgesteld tot een 

volgende bijeenkomst. 

 

1. Opvolging 

1.1. TO DO-lijst: update na vorige GROS-bijeenkomst is gebeurd (zie achteraan verslag). 

 

2. Financiën 

2.1. Aanvraag Bib – aankoop boeken: opvolging (Frank) 

Frank heeft hierover ook gesprek gehad met Annemie van de Bib: veel doe-boeken, vooral sterke 

link met SDG’s – minder Noord-Zuid zoals vroeger het geval was. Wie suggesties heeft voor de bib 

in dit verband mag die zeker ook bezorgen.  

Frank schreef er een artikel over voor de Van Hier Tot Ginder. 

 

2.2. Subsidiereglement GROS: bespreking stand van zaken    

Werkgroep kwam nog een keer samen en deed een aantal aanvullingen en aanpassingen aan het 

eerste voorstel. Carmen verwerkte dit tot een nieuw voorstel 

• Overlopen verschillende punten en behandelen vragen 

• Aanpassen aan vormgeving gemeentelijk reglement (Marijke): tegen GROS november 

• Definitief vastleggen: GROS december + in 2021 evalueren na een jaar gebruik 

• Marijke werkt af met Carmen zodat definitief voorstel op de agenda van december kan 

 

2.3. Overzicht en aanvulling steunaanvragen en -toekenningen 2020 (Beatrijs) 

Beatrijs bezorgt het overzicht met de stand van zaken van budget en gedane steunaanvragen en   

toekenningen in 2020. We overlopen ook het lijstje van subsidies die nog op de agenda komen. 

Enkel voor Ekimanyelo wordt steunaanvraag (partnersteun + waterputten) die vorige keer 

toegelicht werd nu goedgekeurd. Andere vragen stellen we uit naar de volgende bijeenkomst. 

 

 



2.4. Aanvragen subsidie en partnersteun:  

GROS 

vergadering 
Aanvrager 

categorie -  

soort aanvraag 
omschrijving opmerking 

 Ekimanyelo Partnersteun 
Toelichting: zie GROS 

08/09 
€ 2500 OK 

 Bibliotheek 
Aankoop boeken 

bib 
Zie GROS 08/09 

Frank bezorgde overzicht 

en maakte afspraken 

met Annemie van de bib 

 11.11.11   
Volgende vergadering 

beslissing 

 Impore  Vorig jaar € 4500 
Eerst na te vragen bij 

Joke Muyldermans 

 

Andere 

organisaties af te 

wachten 

 

Vluchtelingenwerk 

vlaanderen – 

vriendschap zonder 

grenzen 

Volgende bijeenkomst 

beslissing 

 

3. Adviezen  

3.1.  Advies bij Reglement ondersteuningsmaatregelen verenigingen naar aanleiding van 

corona 

Op de valreep bezorgde Rein nog een aantal opmerkingen en suggesties. Carmen overloopt en 

waar mogelijk formuleren we suggestie in advies.  

OK voor algemeen positief advies, opmerkingen Rein nog te beantwoorden en/of op te nemen in 

advies. Marijke plaatst in sjabloon - Carmen zal digitaal tekenen. 

 

4. Werkingsverslag 2019 

Plan van aanpak - timing en afspraken 

Marijke bezorgde voorstel van kader waar ze eerder aan werkte op basis van voorbeelden van 

eerdere werkingsverslag van GROS. Carmen werkt dit verder uit. 

 

5. Initiatieven 

5.1.  Duurzame Doendersdag 10/10/2020: stand van zaken (Marijke) en afspraken 

• Overlopen stand van zaken voorbereiding, promotie, inschrijvingen,… aan de hand van 

gegevens draaiboek 

• Een aantal GROS-vrijwilligers hebben zich opgegeven om zaterdag een handje te helpen 

• Afrekening vragen aan Wim in opvolging van bestellingen via webshop + facturatie en betaling 

aan Wereldwinkel via GROS (donderdag 10u maakt wereldwinkel de boxen klaar) 

 

5.2.  11.11.11. weekend: stand van zaken (Anita) 

• Activiteiten worden allemaal gepland op zaterdag 7/11 in GC Felix Sohie + fotozoektocht:  

o Van 13u tot 18u: wereldcafé met aperobox te bestellen/af te halen – koffie en fairtrade 

taart + verkoopstand wereldwinkel en kalenders 11.11.11 – (bubbels van holar en isca) 

in een organisatie van Wereldwinkel  

o 2 soorten box met telkens ook producten van 11.11.11 - te bestellen voor 27/10 

o Vanaf 13u start fotozoektocht door het dorp – te wandelen met eigen bubbel  

o 18u: optreden in theaterzaal (organisatie 5voor12 tvv 11.11.11) 

• Morgenavond hierover bijeenkomst – ook voor aantal praktische afspraken 

• Anita heeft ontwerp affiche gevraagd die zaterdag beschikbaar is voor promo  

• Praktische vragen: 

o Heras aan vijver >> spandoek 11.11.11 ophangen zoals vorige jaren – Anita vraagt of 

dit ook mogelijk is aan de andere hekken die momenteel in gebruik zijn voor promotie 



van een aantal gemeentelijke activiteiten (Marijke navraag te doen + werkbon voor 

ophangen spandoek)  

o Stoelen en tafels: extra nodig gezien de voorraad in het GC (tijdens overleg na te 

vragen en eventueel te bestellen via formulier hiervoor) 

o Infoportieken: Marijke vraagt werkbon en Anita doet bestelling bij Signmaking 

▪ Opmerking Anita dat de grote borden van ‘Hoeilaart zomert verder’ ervoor zorgen 

dat een aantal aankondigingen veel te laag hangen en amper zichtbaar zijn. 

 

5.3.  Week van de fair trade – wereldwinkeldag 17/10: stand van zaken (Beatrijs) 

• 7 tot 17/10 > ook hiervoor wordt dit jaar op een andere manier gewerkt gezien corona 

• Fair Magazine is verdeeld – gedurende deze periode veel promoties in de wereldwinkel om deel 

overstock te kunnen verkopen. Producenten en partners in Zuiden krijgen wel de prijs die 

hiervoor voorzien was  

• Tijdens Wereldwinkeldag op 17/10 zal de Wereldwinkel terras zetten waar mensen iets kunnen 

drinken. 

 

5.4.  Initiatieven van GROS en/of aangesloten organisaties: wat organiseren we zelf, wat 

steunen we, waar nemen we aan deel,…? 

 

>> later te bekijken wanneer duidelijker is wat er in de toekomst georganiseerd zal worden en 

wanneer – meer spreiding – welke ondersteuning – vb ook alternatieve activiteiten (zoals film) te 

bekijken zonder in het vaarwater te komen van anderen. 

>> ook op vlak van praktische en logistieke ondersteuning goede afspraken te maken 

 

6. Van Hier tot Ginder 

6.1.  Editie najaar 2020: stand van zaken 

• Info 11.11.11. initiatieven + aperitiefbox promoten   

• Artikel van Maryleen over waterputten van Ekimanyelo 

• Tekst Frank: Bib en bladzijde wereldwinkel 

Carmen verwerkt tijdens het komende weekend alles wat binnenkwam - Miniredactie: maandag 12/10 

 

7. Varia 

• Filmpjes duurzame helden >> later op te pikken om op langere termijn te kunnen gebruiken 

 

 

 

Komende bijeenkomsten GROS 2020:  

• Donderdag 12 november > Bakenbos 

• Dinsdag 8 december > cafetaria 

 

 

TO DO-lijst 
 

WAT? WIE? HOE?  - RESULTAAT STAND VAN ZAKEN 

Nieuw subsidiereglement Carmen  Werkgroep voorstel uitwerken Te finaliseren 

Advies op 

ondersteuningsreglement 

GROS-leden Bezorgen voor 01/10 aub – 

voorstel advies op GROS 05/10 

Te finaliseren 

Voorstel aan RLE Marijke Terug oppikken met Tessa – 

vraag om langs te gaan 

Opnieuw bezorgd aan 

Tessa 

Overzicht subsidie & uitgaven 

duidelijker 

Marijke  Aangepaste weergave 

verslagen + algemeen 

overzicht 

Verfijnen en bij te 

werken op basis van 



opmerkingen financieel 

directeur 

Werkingsverslag 2019 

  

Carmen/Marijke   

Duurzame Doendersdag    

Wereldwinkeldag terras Beatrijs Contact Tessa en Renny  OK voor 17/10 

Infrastructuurreglement: 

suggesties (23/01/2020) 

GROS-leden Opmerkingen/suggesties bij 

nieuw reglement  

 

Framing en (beeld-)taal ivm 

ontwikkelingshulp 

Rein GROS 25/06/2020 toelichting 

> verder rond werken? 

 

Antwoord op 8 vragen vanuit 

adviesraden 

Marijke   Marijke bespreekt met 

bevoegde schepen + 

navragen Pieter die 

gesprek had met Rein? 

Antwoord vraag ivm 

spandoek DDD 

Marijke  Navraag bij Katrien  Advies van RvB GC werd 

door college gevolgd – 

antwoordbrief opvragen 

+ bezorgt feedback 

Reservatie 11.11.11 in 2020 
(23/01/2020) 

Marijke Informeren modaliteiten, 

voorwaarden,… 

Ook navragen 

mogelijkheden toekomst 

SDG’s en MVO-scan 

((23/01/2020) 

Marijke Navragen interradenoverleg + 

binnen administratie  en MAT 

te bekijken 

Hoe meer zichtbaar 

maken + wie zal dit 

opvolgen ? 

Fair trade werkgroep Marijke - Anita Bespreken afdelingshoofd > 

MAT 

Ook aankoopbeleid 

navragen! 

Fair Trade wijn in GC 
(23/01/2020) 

Marijke Bespreken afdelingshoofd Opnemen in groter 

geheel fairtrade-

aankoopbeleid 

Nog uit te nodigen gasten aan tafel: 

• Julie Vanstallen - verslag van haar reis naar Niger  

• Hildegarde Van Hecke ivm project van haar nichtje www.rayoflove.be in Tanzania. 

• Iemand van provincie i.v.m herziening subsidiereglement Noord-Zuid-projecten 

• Iemand van de jeugdraad i.v.m organisatie jeugdraadfilm en steun van GROS 

ADVIEZEN – voor 

opvolging 

  

2017 – novemberplechtigheden OK, antwoord Annelies tijdens GROS – Frank is 
contactpersoon rond deze materie 

Extra navraag gedaan: 
planning blijft behouden – 
burgemeester verwijst in 
toespraak expliciet naar 
11.11.11-activiteiten en 
inzet vrijwilligers hiervoor 

+ uitnodiging voor 
deelname maaltijd 

2018 – MVO scan CBS 6/08 Niet OK Sam >> terug op 
te pikken in 2020  

 ALGEMEEN    

Uitbetalingen toelage Sandra en Beatrijs  

Redactieraden VHTG Carmen  

VHTG– exemplaar voor archief Marijke  

Agenda en verslagen  GROS Marijke  

 

http://www.rayoflove.be/

