
VOORSTEL VERSLAG VERGADERING 
GROS Hoeilaart – 8 augustus 2019 

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

Aanwezig/verontschuldigd: 

 

Aanwezig Boel Frank (Oxfam-Wereldwinkel) 

 Bockstal Maryleen (Broederlijk Delen en Ekimanyelo vzw) 

 Bockstal Marie-Paule (Adviseur) 

Sluit later aan De Rudder Carmen (Onafhankelijk lid) 

Aanwezig Dhont Beatrijs (Oxfam-Wereldwinkel en Viva Salud) 

 Muyldermans Joke (Adviseur) 

Sluit later aan Vandebroek Sandra (11.11.11) 

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

Aanwezig van Gisteren Rein (Voorzitter GROS, Viva Salud) 

Verontschuldigd Van Thielen Elke (Onafhankelijk lid) 

Aanwezig Vanthillo Anita (11.11.11) 

Aanwezig  Wallace Aletha (LEEF Foundation) 
  

Aanwezig  Vanderlinden Annelies - Schepen van ontwikkelingssamenwerking 

Aanwezig De Rudder Marijke – Dienst Vrije Tijd en Welzijn (verslag) 

 

 

1. Verslag vorige vergadering 11/06/2019: opvolging 

 

 Rein formuleerde nog een aantal opmerkingen bij het verslag die via mail aan de GROS-leden 
overgemaakt werden. Opvolging/feedback Marijke: 

o Agenderen en publiceren verslagen zoals afgesproken 
o Afspraak GC voor bespreking wereldwinkelproducten: Beatrijs contacteert Katrien Claes nog 
o Lidmaatschap adviesraden en subsidie organisaties hoeft zeker niet gekoppeld te zijn. Marijke 

maakte vorige keer de opmerking dat sommige organisaties vaak om die reden nog lid zijn van 
een adviesraad hoewel dat zeker geen subsidievoorwaarde is. 

 
2. Organisatie en werking GROS in nieuwe legislatuur 

 Voorstel statuten en huishoudelijk reglement/afsprakennota gemeente 

Bij het verslag van de bijeenkomst van 11/6 werden ook de sjablonen gevoegd die als basis 

gebruikt kunnen worden over de adviesraden heen. Samen met de gegevens uit het verslag 

formuleren we voorstel van statuten. 

 

Afspraak dat Marijke zo snel mogelijk een voorstel van vernieuwde statuten op basis van het 

sjabloon bezorgt via mail. Zo is er nog voldoende tijd om de tekst door te nemen en eventuele 

opmerkingen te formuleren – tegen volgende bijeenkomst moet dit afgerond zijn. 

 

 Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking  

> werkgroepje maken – informatie via steunpunt? 

 

Voor subsidiereglement dat in voege gaat vanaf januari 2020: eerder werd afgesproken in 2019 

nog op zelfde manier te werken als voorgaande jaren - er zeker voor zorgen dat dit in het najaar 

naar de gemeenteraad kan > voorstel afgerond in november zodat tegen eind dit jaar een nieuw 

reglement goedgekeurd kan worden. Uitgangspunten moeten al zeker zijn: 

 - zelfde procedure voor gelijkaardige aanvragen 

 - voor de verschillende soorten steun die nu bestaat een voorstel te formuleren 

Carmen, Sandra, Beatrijs en Aletha, Anita – donderdag 26 september om 20u (valt samen met 

interradenoverleg waar Rein en Marijke aanwezig zijn) ten huize Beatrijs en Frank. 

 



Vraag tijdens de vergadering en na te kijken aub: staat ‘stedenband’ nog in de nieuwe 

beleidsnota? – is vermoedelijk niet meer opgenomen in programma voor deze legislatuur. 

 

 

3. Nieuws van de schepen 

Annelies meldt dat college en diensten momenteel druk bezig zijn met nieuwe 

budgetvoorbereiding + meerjarenplanning 2020-2025. Voor ontwikkelingssamenwerking blijft 

0,7% van exploitatiebudget het uitgangspunt maar gezien de evaluatie van bestaande 

meerjarenplan en de voorbereiding met gewijzigde manier van werken voor opmaak nieuwe BBC 

is het nog afwachten wat resultaat van de oefening zal worden rond verdeling budgetten. De 

huidige BBC wordt grondig geëvalueerd in voorbereiding op het opstellen van de nieuwe 

meerjarenplanning. In het najaar zal dit meer duidelijk worden en volgt toelichting. 

 

 

4. Budget 2019: stand van zaken  

 Betaling van de 1ste schijf subsidie:  is intussen gebeurd 

 

 Overzicht opvolging budget 

o Beatrijs bezorgt de gegevens voor de 2de schijf (op basis overzicht januari > juni 

2019). Marijke maakt dit over aan de financieel beheerder. 

 

o Marijke is intussen gestart met opmaak overzicht steunaanvragen 2019 zodat dut 

overzichtelijker wordt voor evaluatie en jaarverslag. Beatrijs bereidt tegen 

volgende bijeenkomst overzicht voor van mogelijke toekenning steun voor 

resterend budget 2019. 

o ! Maryleen: nog geen aanvraag voor tussenkomst Broederlijk Delen nav 

activiteiten voorjaar (afrekening?) – zal dit nog volgen? 

o Beatrijs laat nog weten dat er voor dit jaar 2 concrete aanvragen goedgekeurd 

werden – in september overzicht te overlopen en beslissen.  

o Beatrijs en Sandra maken afspraak wat betaald moet worden na elke vergadering 

zodat dit ook vlot opgevolgd kan worden. 

 

 

5. Aanvragen subsidie -  Bespreking van de voorliggende aanvragen: 

 

GROS 

vergadering 

Aanvrager 

categorie -  

soort 

aanvraag 

omschrijving opmerking 

 Jeugdraad  Ondersteuning ontbijtfilm 

Komen ze nog 

verslag 

uitbrengen?  

08/08/2019 Leef-Foundation   

Marijke stuurt 

documenten die 

vandaag 

bezorgd werden 

mee met het 

verslag zodat dit 

volgende keer 

besproken wordt 

08/08/2019 Wereldwinkel  
Uitbetaling 1ste schijf 

toelage 

Uitbetaling schijf 

in 2 delen 

aangezien 

betaling aan 

GROS pas in 

zomer gebeurde 

– OK voor helft 

subsidie 

 

 



6. Van Hier Tot Ginder 

 Stand van zaken – Carmen wil dit verder opnemen maar er zal de komende 

maanden vooral ‘vanop afstand’ overlegd moeten worden. 

 Volgende editie zou moeten verschijnen week van 28/10 met het oog op de 

11.11.11. activiteiten 

o 14/10 ongeveer naar de serrist 

o Uiterlijk eind september gegevens bezorgen en bekijken > weekend van 

28/29 september (carmen verlof van 3/9 tot eind september) 

o Redactieraad op donderdag 29 augustus om 20u in het GC Felix Sohie – 

Carmen reserveert lokaal. 

 

7. Initiatieven 

 

5 oktober 2019: Duurzame Doendersdag   
o !!! ruimte in HH vragen 
o Toelichting voorstel concept naar analogie 2018 

 Wereldmarkt + duurzame markt 
 Repaircafé – fashion swap – 2de handsbeurs – e-bike/step 
 Duurzame wandeling – workshop voor kinderen 
 Hulde duurzame helden met aperitiefje 
 Leef-programma en etentje 

o Werkgroepje met de partners samenbrengen op 20/8 om 19.30u in de kasteelhoeve 

– bij deze zijn de GROS-leden ook uitgenodigd 
  

o wat zal GROS op zich nemen en wie wil zich hiervoor engageren? 
 Marijke bezorgt contactgegevens van vorig jaar om ook even te bekijken zodat 

uitnodigingen verzonden kunnen worden 
 
In de 1.2.3 Hoeilaart-brochure wordt het einduur nog aangepast naar 22 u zodat Leef-etentje mee 

in programma opgenomen wordt. 

 

!! fair trade drank schenken gedurende ganse dag !! (Beatrijs neemt nog contact op met Katrien 

voor drankenaanbod in het GC) 

 

‘standhouders’ opnieuw uitnodigen en dadelijk vragen welk SDG ze vertegenwoordigen en dit ook 

zichtbaar maken tijdens de dag zelf (vb via ballonnen)  

 

Spandoek nog bruikbaar voor promo: Marijke vraagt Katrien of deze banner opgehangen kan 

worden.  

Nog te bekijken welke communicatiedragers nog gemaakt moeten worden (vb folder,…) – in 

verleden werd ook flyer verspreid voor promotie. 

 

Seniorenraad en jeugdraad zeker ook uitnodigen > vb vanuit SDG-zorgaspect – ook kijken welke 

andere raden eventueel kunnen aansluiten 

 

LEEF-aanbod ’s avonds – zie ook informatie die Aletha bezorgde 

 starten vanaf ongeveer 17u – eten tot 20u ongeveer 

o eventueel dan aansluitend GROS-cheque overhandigen in aanwezigheid pers 

o AIF+ contacteren 

 ervaring vorig jaar: veel mensen bleven ‘napraten’ tijdens het eten waardoor er té 

weinig geluisterd werd naar de toelichting die gegeven werd – ook dit jaar rekening 

mee houden, wel vb kort filmpje tonen over Liberia en voorstelling van project via 

scherm zodat er zeker naar gekeken kan worden 

 bijkomend voorstel: soort modeshow met kledij die ook door deelnemers aan de 

maaltijd kan gepast worden 

 steun en taakverdeling: Aletha schreef ook cultuurverenigingen aan met vraag om hulp 

en wacht op reactie – jeugdraad wordt nog aangesproken 

o ook vraag aan GROS-leden om een handje te helpen – takenlijst/shiften worden 

nog bezorgd 



11.11.11-weekend: aangezien de ondersteuning hiervoor nieuw is voor Marijke komt dit kort aan bod – 
programma is wel gekend bij de aanwezigen. 

o GROS is vooral actief bij etentje – ook dit jaar Syrisch buffet 
o Vrijdag: afterwork - Zaterdag: kwis - Maandag etentje 

 
To do: infoportieken, spandoek,… > volgende bijeenkomst oppikken met Anita 

 
Novemberplechtigheden: vorig jaar zeker al meer inspanning rond thema ‘vrede’ gedaan maar niet duidelijk 
wat er dit jaar eventueel op het programma zal staan > Marijke vraagt na – volgens Annelies is burgemeester 
hiervoor verantwoordelijk. 
Vraag vanuit Gros om niet te vergeten link te leggen met vb etentje dat doorgaat op maandag (aansluitend op 
de ‘plechtigheden’). 
Volgende vergadering terug op agenda! 
 
Anderen dingen die te verwachten zijn dit najaar/voorjaar 2020 voor Marijke ? 

o 11.11.11.-workshops in de scholen (zie ook vorige bijeenkomst) – Anita bezorgt info  
o Suggestie om film te programmeren vanuit Afrika-filmfestival > suggestie meenemen voor 

programmatie waarbij GROS bar kan uitbaten (film of eventueel voorstelling als die beschikbaar is) 
 Rein bezorgt suggestie(s)  
 3000 nights / … / Omar (?) 

 

8. Varia 

 GROS-jaarverslag 2018: 

 

!!! Werkingsverslag 2017 van GROS is nog niet gepubliceerd op website – Marijke vraagt na bij 

communicatiedienst.  

 

Rein bezorgde vandaag ontwerp jaarverslag 2018 > aan de GROS-leden de vraag om dit grondig 

te bekijken en suggesties voor aanpassing, aanvulling,…  te bezorgen aan Marijke.  Ook in bijlage 

bij dit verslag vind je het ontwerp dat nog aangevuld moet worden met de financiële gegevens. 

  

Volgende bijeenkomst definitief goed te keuren zodat dit naar college en gemeenteraad kan. 

 

 Abonnement MO*magazine: Aletha wil het abonnement van Elke overnemen – 

Beatrijs doet het nodige voor aanpassing 

 

 

 Nieuw reglement Noord-Zuid van provincie – vraag gesprek 

Vraag doorsturen naar Rein – vaak veel procedure en vragen, administratie,.. om subsidie 

te kunnen krijgen -> uitnodigen zodat ze toelichting bij idee kunnen geven + vraag naar 

minder administratie 

 Is dit mogelijke gast aan tafel voor volgende bijeenkomst?  

 

 De zoektocht naar een kandidaat coördinator/trekker (‘voorzitter’) gezien Rein 

aankondigde hiervan af te zien in de toekomst.  
Carmen geeft al een tijdje aan dit wel te zien zitten maar kan dit najaar de taak niet 

opnemen (tot eind dit jaar stage in buitenland waardoor tijdens de week niet 

beschikbaar). Carmen is kandidaat om dit op te nemen vanaf begin 2020. 

Rein is bereid in tussentijd nog even GROS op de rails houden en zal dan na 7 jaar het 

voorzitterschap afsluiten.  

 

 

 Hoe pakken we de verdere (her)samenstelling van de GROS aan na de 

zomervakantie? 
>> bij duurzame doendersdag actief op zoek naar mensen gaan – idem komende evenementen 
waar raden vertegenwoordigd zijn 



>> algemene oproep herhalen met ‘vacature’ zodat duidelijk is welk engagement gevraagd  wordt – 
er zijn verschillende mogelijkheden rond engagement dat aangegaan wordt 
>> aanschrijven mensen die voorbije jaren steun kregen van GROS met vraag of er eventueel 
interesse is voor deelname 
>> oproep kan ook gedaan worden binnen vb wereldwinkel waar misschien vrijwilligers interesse 
hebben  
 
Joke en Marie Paule (die nu geen politiek mandaat meer hebben) vragen of ze nog willen deel 
uitmaken van GROS in toekomst.   
 
>> ‘open forum’ biedt ook gelegenheid om geïnteresseerden aan te sporen tot actieve deelname 
aan de GROS  
 

 Deelname aan de Week van de duurzame gemeente 

o Suggesties voor duurzame helden? Wie kent een paar mensen die hiervoor in 

aanmerking komen? Suggesties bezorgen aan Marijke aub 

o Aanbod toelichting vanuit VVSG 

 

 Interradenoverleg: 

o Evaluatie meifeesten > wat met de inbreng van de adviesraden die aan de basis 

van dit evenement lagen? Dit jaar was enkel de Gros actief… 

o Andere suggesties voor agendapunten mogen zeker nog bezorgd worden 

 

 Volgende vergadering: 

o Dinsdag 10/9 om 20u: 

 Duurzame doendersdag 

 Goedkeuring statuten 

 Uitnodigen jeugdraad: subsidie ontbijtfilm + verjonging gros 

o Dinsdag 8/10 – 20u 

 Kijken of afspraak met provincie kan (vraag gesprek ivm subsidiereglement) 

o Maandag 18/11 – 20u 

o Dinsdag 17/12 – 20u 

 

 

9. TO DO LIJST  

 

WAT? WIE? HOE?  - RESULTAAT STAND VAN ZAKEN 

    

    

ADVIEZEN – voor opvolging   

2017 – 

novemberplechtigheden 

OK, antwoord Annelies tijdens GROS – Frank 

is contactpersoon rond deze materie 

 

 

2018 – MVO scan CBS 6/08 OK Sam! >> terug op 

te pikken in 2020? 

 ALGEMEEN    

Uitbetalingen toelages  Sandra en Beatrijs  

Redactieraden VHTG Carmen  

Agenda en verslagen 

vergaderingen GROS 

Marijke  

 


