
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 6 JUNI 2012  
 
Aanwezig :  Anita Vanthillo, Marc D’Haenens, , Carmen De Rudder, Ruben Lombaert, Rein van 
Gisteren (verslag) 
 
Verontschuldigd : Els Uytterhoeven, Beatrijs Dhont, Robby Beelen 
 
 

1.       ONDERHOUD MET LINDE VAN HECKE I.V.M. STAGE IN ZAMBIA 
Linde Van Hecke kon niet komen omdat zij onverwachts moet werken, maar liet  Beatrijs weten dat 
ze binnenkort overdag bij haar langs komt. Beatrijs zal haar dan vragen te zorgen voor een 
stageverslag en foto’s. 
 

2.       GOEDKEURING VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 26 APRIL 2012 
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. de vragen over Van Hier Tot Ginder wordt ingestemd 
met het verder uitzoeken van de mogelijkheden. Invoegen of meehechten van VHTG in Hier Hoeilaart 
(zoals de periodieken van de Jeugdraad en de Seniorenraad) zal kostenbesparingen, 
distributievoordelen en een hogere attentiewaarde opleveren, nadeel is het niet meer kunnen 
wijzigen van deadlines. Beatrijs wordt gevraagd dit verder uit te zoeken, ook als het gaat om de 
formele uitgeversverantwoordelijkheid. De redactie van VHTG kan er op 27 juni verder over spreken. 
 

3.       VERSLAG 30 MEI 2012 WERKGROEP GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN  
De GROS-brief aan de voorzitters van de politieke partijen zal in iets gewijzigde vorm ook gestuurd 
worden aan de kandidaat-raadsleden (bekend in augustus) met het verzoek om (voor een bepaalde 
datum) een reactie (per mail) of suggestie op hun inzet voor de ontwikkelingssamenwerking en de 
mededeling dat we open staan voor een gedachtewisseling hierover. De GROS zal uiteraard rekening 
houden met de regels rond de sperperiode die 14 juli as. ingaat. Het geplande debat tijdens het 
wereldfeest van 6 oktober zal aan alle partijen gelijke kansen geven. 
 

4.       VERSLAG VERGADERING 10 JAAR GROS OP 1 JUNI 2012  
Het geplande “wereldfeest” op 6 oktober a.s. krijgt steeds meer vorm. Het beeldontwerp van Ben 
voor een affiche wordt met instemming goedgekeurd. Algemene instemming, mooi vrolijk ontwerp! 
De teksten worden eveneens vastgesteld, voor zover de namen van de artiesten vaststaan: 

za 6 oktober 
WERELDFEEST 10 jaar GROS 
Felix Sohiecentrum Hoeilaart 
15 u wereldspelen theater, dans & kinderanimatie 
18 u wereldkeuken Aziatisch, Afrikaans & Latijns-Amerikaans 
20 u wereldtalkshow Hanne De  Coutere & Olivier Dewit 
22 u werelddanscafé Eric Baranyanka 
www.hoeilaart.be/gros  

Het is de bedoeling het wereldfeest vooral te vullen met Hoeilaarts talent, te tonen wat er in 10 jaar 
zoal hier is gebeurd en wat daarvan ginder uiteindelijk is terechtgekomen. Hanne De Coutere en 
Olivier Dewit gaan de talkshow presenteren. Naast het affiche komt er een VHTG-special met 
uitgebreide programmagegevens en eventueel ook een kleine flyer en speciale wereldfeest-
vrijkaartjes. 
Het eerste overleg over welke van de programma-ideeën voor het avondprogramma kunnen worden 
uitgevoerd, vindt nog voor de zomervakantie plaats. Er komt een mogelijkheid voor inwoners om hun 
wens of idee te deponeren. Het middagprogramma wordt gevuld met buikdans-  en creaworkshops, 
wensboom, mogelijk een WC-project (over water en sanitatie) en wereldspelletjes zoals teenslippers 
gooien. Het wereldeten wordt Afrikaans, Zuid-Amerikaans en Aziatisch, voor een  prijs van ca 5 euro 
per maaltijd. Evt Hoeilaartse FairTradekaastaart als dessert. Anita informeert nog naar een 
tentoonstelling. Als artiest is Eric Baranyanka genoemd, Beatrijs zal nu gevraagd worden de 
mogelijkheden te bespreken. De Wereldwinkel zal in de gelegenheid zijn om de drankverkoop te 

http://communicatie.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=924
http://www.hoeilaart.be/gros
http://www.ericbaranyanka.be/


doen ten bate van het goede doel. Tijdens de avond willen wellicht jongeren voor hun reis naar 
Senegal (Les Cajoutiers) geld verdienen met dranken serveren. Mocht het in oktober al koud zijn in 
de serre van het gc Felix Sohie, dan kan wellicht een warmtekanon worden ingezet. Marc zal de 
jeugdbewegingen tippen dat er op 6 oktober voor jongeren wat te doen is in het kader van het 
wereldfeest. 
 

5.       CONTACT MET DE JEUGDRAAD – BESPREKING 
Marc en Anita overleggen n.a.v. Gammol-bijeenkomst (in samenspraak met Els en Sylvie) nog over 
het contact met de Jeugdraad. Wellicht vindt de jeugdraad het ook leuk om Hoeilaartse jongeren te 
enthousiasmeren voor (een inzamelingsactie voor) een reis naar Senegal. Dat is - getuige de avond 
die 20 april plaatsvond - een project waar Hoeilanders een prominente rol in vervullen: men richt 
zich en steunt met name op draagvlak onder jongeren. 
 

6.       VERSLAG VAN DE VERGADERING FT-TREKKERSGROEP VAN 16 MEI 2012 
Joke heeft er flink aan getrokken om de mensen bijeen te krijgen. De groep is op zoek naar 
versterking. Er komen bordjes voor op de openbare weg: zie ook verslag 26 april punt 7. Ook 1 
verplaatsbaar bordje dat verenigingen kunnen gebruiken. Bij het dorpsrestaurant wordt nu ook FT-
wijn geschonken. Plaatselijke handelaars zullen het verzoek krijgen om (meer) FT-artikelen aan te 
bieden. Bij het OCMW-cafetaria zouden ook FT-ingrediënten worden gebruikt. Het idee om een FT-
folder te maken leidt tot de opmerking dat hiervoor dan wel een distributiekanaal moet zijn. Een 
goedkoop alternatief is wellicht het bedrukken van de gemeentelijke servetjes of viltjes met een 
speciale FT-tekst (zoals “In Hoeilaart gaan we voor FairTrade”). De servetjes moeten toch herdrukt 
worden en de distributie ervan is dan vanzelfsprekend geregeld via evenementen. Ook zouden de 
verenigingen in Hoeilaart een brief gestuurd kunnen worden om aandacht te vragen voor het gebruik 
van FairTradeproducten. 
 

7.       ONTWERP WERKINGSVERSLAG 2011 
De enige opmerkingen: de paragraafnummering in het verslag nog even controleren. Ontbrekende 
tekst bij 2.2.3. nog in te vullen. Naam Rein mag weg bij de passage over ecoglazen, de notitie is niet 
zijn eigen initiatief, hij schreef het stuk op vraag van een ander GROS-lid. Afspraak: de notitie het 
ecoglazen dorp maakt eerst een rondgang langs diverse adviesraden en wordt dan aan het College 
aangeboden. 
 

8.       FINANCIEEL VERSLAG 
Behandeling is uitgesteld. Wordt volgende vergadering gepresenteerd. 
 

9.       VARIA 
*Actie 11.11.11 'sing for the climate': Overal in Vlaanderen gaan lokale koren zingen voor het 
klimaat.  Carmen en Mark gaan informeren bij de Hoeilaartse zangkoren of ze willen meedoen. Als 
het een leuke act oplevert kunnen we het Hoeilaartse gelegenheidskoor ook op 6 oktober vragen als 
intermezzo bij de talkshow. 
*Agenda: 
21 juni bespreking avondprogramma Wereldfeest, talkshow-gedeelte 
22 juni werkgroep Wereldfeest plenaire werkgroep 
26  juni redactievergadering VHTG (is inmiddels verplaatst naar 27 juni, 20 u, Pangaert) 
3 juli  volgende GROS-vergadering 
 
 
 


