
VERSLAG VERGADERING 
GROS – 8 december 2020 

online - 20u 
 

Aanwezig/verontschuldigd: 

 

Aanwezig Boel Frank (Oxfam-Wereldwinkel)  
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) 

Aanwezig Vandebroek Sandra (11.11.11) 

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

Aanwezig van Gisteren Rein (Viva Salud) 

 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 (verslag) 

 

1. FairTrade Gemeente 

1.1.  Herbevestiging titel - Invullen Fair-O-Meter: stand van zaken 

Marijke bezorgt word-document ook aan Anita en Beatrijs zodat dit in de loop van de maand 

december ingevuld kan worden. 

In bijlage vind je dit ook zodat aanvullingen van GROS-leden ook toegevoegd kunnen worden. 

 

1.2.  Voorstel aanbod groepsaankoop FairTrade-tassen: besluit 

https://fairtradegemeenten.be/groepsaankoop-gepersonaliseerde-en-fairtrade-tassen-voor-

jouw-fairtradegemeente/  

Aanbod via de nieuwsbrief van FairTradegemeente: groepsaankoop FairTrade-tassen (tote-bags - 

minimum 200 stuks: 1102€ excl btw met opdruk ‘Fair Trade begint in Hoeilaart’). Leuk idee om aan 

te kopen en ter promotie van ‘Hoeilaart, FairTradeGemeente’ te verspreiden. Dit zou vb. kunnen 

via de handelaars die FairTrade aanbod hebben en/of bij evenementen, naar aanleiding van wereld 

FairTrade dag,…   Actueel overzicht maken van handelaars met FairTrade-aanbod! 

 

Vergelijkbaar met zakken van lokale economie? Marijke vraagt na bij Tessa hoe dat project liep. 

 

Aansluitend bij het bespreken van de stand van zaken van de financiën 2020 werd besloten 400 

stuks te bestellen. Marijke zorgt voor intekenen bij de groepsaankoop. 

 

2. Financiën 

2.1.  Uitbetaling 3de schijf toelage GROS door financieel beheerder 

De financieel beheerder voorzag de uitbetaling van de 3de schijf van de subsidie begin december. 

Beatrijs bezorgde vandaag het financieel overzicht en bevestigde dat de betaling gebeurde.  

Momenteel nog € 35.000 op rekening - we moeten er wel rekening mee houden dat een aantal 

betalingen uitgesteld worden naar het voorjaar 2021: onder meer de uitgestelde workshops voor 

de scholen zullen pas in 2021 aangerekend worden + we zoeken nog naar een alternatief aanbod 

https://fairtradegemeenten.be/groepsaankoop-gepersonaliseerde-en-fairtrade-tassen-voor-jouw-fairtradegemeente/
https://fairtradegemeenten.be/groepsaankoop-gepersonaliseerde-en-fairtrade-tassen-voor-jouw-fairtradegemeente/


voor de kleuters. Dit jaar waren er meer uitgaven voor noodhulp. We bekijken verder wat er nog 

mogelijk is voor tussenkomsten in het kader van partnersteun en steun aan initiatieven. 

 

2.2.  Subsidiereglement GROS: definitieve bespreking en goedkeuring    

Marijke bezorgt het aangepast voorstel (na bespreking vorige GROS-bijeenkomst). Graag de 

laatste opmerkingen bezorgen voor 08/01/2021 zodat dit op 16/01 samen met Carmen definitief 

vastgesteld kan worden. Als er nog grote aanpassingen dienen te gebeuren, neemt Marijke contact 

op voor kort overleg hierover. 

Op vraag van schepen Annelies wordt dit als agendapunt geagendeerd voor kennisname door de 

gemeenteraad. 

 

2.3.  Financiële steun 11.11.11.: vraag tussenkomst ondersteuningsmaatregelen 

verenigingen + informatie in verband met workshops voor scholen 

• Anita liet weten dat de workshops voor de scholen ingepland worden zo gauw dat mogelijk is – 

de facturatie ervan zal volgen na afloop (voorzien in 2021: raming € 3000 voor lagere school). 

 

Marijke doet navraag naar suggesties voor een alternatief voor het aanbod voor de kleuters. Dit 

is momenteel niet ingevuld. Ook GROS-leden mogen zeker inspiratie aanreiken. 

 

• Er werd een aanvraag ingediend voor impulssubsidie in het kader van de relancemaatregelen 

voor verenigingen voor drukwerk affiches 11.11.11. Impulssubsidie in het kader van dit 

ondersteuningsreglement is eigenlijk bedoeld voor activiteiten die verlies draaiden door corona 

en dat was hier niet het geval. In het voorjaar (GROS 14/05/2020) werd ook aan de GROS 

gevraagd om een extra inspanning te doen wanneer vb. partnerorganisaties financiële steun 

zouden vragen. Binnen het gemeentelijk budget werd in alle ‘vrijetijds-domeinen’ gezocht naar 

middelen om ondersteuning voor verenigingen te financieren maar aan het budget voor 

ontwikkelingssamenwerking werd toen niet geraakt.  

 

GROS heeft ook dit jaar de kosten voor drukwerk van 11.11.11. reeds betaald – akkoord om 

hiervoor geen bijkomende vraag meer te stellen aan gemeente. 
 

2.4.  Aanvragen subsidie en partnersteun:  

GROS 

vergadering 
Aanvrager 

categorie -  

soort aanvraag 
omschrijving opmerking 

 11.11.11. Activiteit 
affiches 11.11.11-actie 

2020 
OK (zie hierboven) 

 Martin De Kegel Activiteit 
Tussenkomst aankoop 

materiaal 

OK afrekening te 

bezorgen (zie 

toelichting hieronder) 

 
Artsen zonder 

Grenzen 
Noodhulp  Noodhulp Ethiopië 

OK € 750 (zie mail 

Anita) 

 
Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen 
Partnersteun  OK € 3000 (idem 2019) 

 
Vriendschap zonder 

Grenzen  
Partnersteun  OK € 1000 (idem 2019) 

 

• 11.11.11. – werkingskosten activiteit 2020: zie punt 2.3 

• Martin De Kegel – actie eindejaar: Agnes Van Geyseghem diende een aanvraag in voor 

impulssubsidie in het kader van de relancemaatregelen voor verenigingen voor aankoop 

ingrediënten voor het maken van soep ten voordele van Martin De Kegel >> komt niet in 

aanmerking gezien het niet om een verlieslatend initiatief gaat, tenzij binnen een paar weken 



blijkt dat er aankopen gebeurden en uiteindelijk geen verkoop kon doorgaan – net als voor 

11.11.11. zou ook hier aan de GROS gevraagd worden om in dat geval tussen te komen.  

 

Agnes vraagt of de GROS bereid is tussen te komen in de kosten gezien de uitzonderlijke 

omstandigheden waardoor er dit jaar nog geen winstgevende activiteiten konden doorgaan? >> 

kan beschouwd worden als bijkomende steun aan de partnerorganisaties die nu toch initiatief 

blijven nemen – vergelijkbaar met betaling van vb affiches 11.11.11 wat ook jaarlijks gebeurt. 

 

Tot nu was altijd gesteld dat er bij organisatie van activiteiten door verenigingen geen 

tussenkomst zou zijn voor ‘voedingswaren’ maar dit is wel mogelijk voor tussenkomst voor vb. 

aankopen (verpakkings)materiaal en communicatie.  

Promotie gebeurt vooral via weekblad De Serrist + via mail naar mensen die Agnes kent. Er was 

suggestie om ook via de facebookpagina ‘Fair Trade Gemeente’ promotie maken voor deze 

verkoop maar uiteindelijk is dit niet gebeurd om de actie kleinschalig te houden. 

 

OK goedkeuring voor: Agnes bezorgt afrekening - GROS neemt kosten (niet voedingswaren) ten 

laste. 

 

• Noodhulp Ethiopië: zie mail van Anita met vraag - OK 

• Andere suggesties: zie overzicht 2019 > bijkomend partnersteun voor Vriendschap zonder 

Grenzen en Vluchtelingenwerk Vlaanderen - OK. 

• Nog andere kosten te verwachten?:  

• In 2021: 11.11.11-workshops voor scholen: raming € 3000 

• In 2021: Leef-concert 

• Warmste Week ? 

• Zijn er nog ‘corona-initiatieven’ van partnerorganisaties te verwachten in december die we 

eventueel kunnen steunen als daar akkoord over is? Voorlopig geen informatie over. 

 

3. Initiatieven 

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

wat steunen we, waar nemen we aan deel,…? 

 

Eens er meer duidelijkheid komt rond de initiatieven die in 2021 gepland worden, maken we hier 

concreet afspraken rond. 

 

In antwoord op de vraag wat de plannen zijn vanuit de dienst vrije tijd laat Marijke weten dat er 

intussen voorzichtig gestart werd met een voorstel. In het GC Felix Sohie hebben een aantal 

verenigingen wel data gereserveerd ‘onder voorbehoud’. Voor eetfestijnen,… in de Koldam is dat 

niet duidelijk.  

Binnen de dienst Vrije Tijd is er nog geen kalender met voorstellen voor 2021 klaar. Er zijn wel een 

aantal suggesties maar er is vb. geen duidelijkheid rond het concept van onder meer de 

meifeesten, zomeraanbod, duurzame doendersdag,…  

 

Zo gauw hierover meer informatie beschikbaar is, wordt dit zeker gedeeld zodat de GROS kan 

bekijken welke inbreng mogelijk/wenselijk is. 

 

4.  Planning 2021: 

Tijdens de GROS-vergadering van januari zullen we dit agendapunt verder concretiseren. Carmen 

bekijkt op welke manier we dit best aanpakken zodat we de jaarplanning gekoppeld is aan de 

concrete realisatie van de doelstelling uit het meerjarenplan van de gemeente, aan de actiepunten 

uit het memorandum en uiteraard ook de initiatieven rond ontwikkelingssamenwerking en 

FairTradeGemeente in de kijker zet. 

 



Onderstaande info en afspraken worden al zeker genoteerd:  

4.1.  Bijeenkomsten GROS in 2021: voorstel data 

• Voorlopig blijft een maandelijkse bijeenkomst wenselijk gezien de uitzonderlijke omstandigheden 

waarin vergaderd moet worden – hopelijk kan dit zo snel mogelijk anders. 

• Data: geen vaste dag – rond het eind van de maand 

o donderdag 28 januari 2021 

o dinsdag 23 februari 2021 

o dinsdag 23 maart 2021 

o donderdag 29 april 2021 

- Als er te weinig agendapunten zijn, wordt een gepland overleg geannuleerd 

- Vergadering juni en oktober: financiële aanvragen en bespreking daarvan 

Voorstel Carmen om de andere vergaderingen dan eerder thematisch aan te pakken: Vb januari 

werken rond FairTrade gemeente >> op die manier concreet aan de slag gaan met de doelstelling 

uit het meerjarenplan. 

Een warme oproep dus aan de GROS-leden om suggesties te verzamelen rond ‘wat kunnen we 

doen om fairtrade in 2021 duidelijk in de kijker te zetten’ + wie kunnen we daar eventueel nog bij 

betrekken. 

 

4.2.  Meerjarenplan – beleidsdoelstellingen: prioriteiten en suggesties 2021 GROS 

Actie: A-5.8.0: We blijven solidair met het Zuiden.  

We ondersteunen initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking en zetten ons in om de titel 

‘FairTradeGemeente’ te behouden. We willen de behaalde norm, waarbij 0,7 procent van de 

gemeentebegroting naar ontwikkelingssamenwerking gaat, blijven respecteren en erop toezien dat 

we aan de voorwaarden van een FairTradeGemeente blijven voldoen. Bij scholen en andere 

doelgroepen zullen we de initiatieven en het gevoerde beleid rond ontwikkelingssamenwerking 

beter bekendmaken. 

 

• Scholenwerking: workshops voor kleuters zijn weggevallen > alternatief zoeken 

Marijke bevraagt scholen rond aanbod ontwikkelingssamenwerking. 

 

4.3. Initiatieven – data om al zeker te noteren:  

• 6 maart 2021: zwerfvuilactie – repair café – fashion swap 

• 3 april 2021: Leef-concert 

• 25 april 2021: multiculturele happening 

• 8 mei 2021: Internationale Dag van de Fair Trade (2de zaterdag van mei) 

• Week van de Duurzame Gemeente: september 2021 (onder voorbehoud) 

• 9 oktober 2021: Duurzame Doendersdag 

• Week van de Fair Trade: oktober 2021 

 

Suggesties!:  

• GROS-filmaanbod 

• Meifeesten ? 

• Leef-etentje (maar nog even afwachten) 

• 50 jaar Wereldwinkel: waarschijnlijk grotere activiteit - situatie wordt afgewacht om te 

bepalen wanneer dat zou doorgaan 

 

5. Nieuws van en vragen aan de schepen 

• Vraag schepen Joris Pijpen rond actie www.11.be/murals4change: bespreking en 

beslissing 

>> na te vragen bij schepen Pieter en jeugddienst/jeugdraad of dit gezamenlijk aangepakt kan 

worden – Annelies vraagt na bij Pieter + Carmen mag hiervoor gecontacteerd worden. 

http://www.11.be/murals4change


 

• Geen ander specifiek nieuws van de schepen 

Corona-informatie: het aantal dagelijkse besmettingen in Hoeilaart is intussen afgenomen en 

worden hoofdzakelijk gesitueerd binnen gezinnen – in het woonzorgcentrum zijn er geen nieuwe 

besmettingen meer en werd de speciale afdeling gesloten – eerstelijnszone zorgt voor goede 

opvolging 

 

Nieuwjaarsdrink adviesraden gaat niet door – ook heel wat andere activiteiten blijven voorlopig een 

groot vraagteken.  

 

6. Varia 

6.1.  Suggestie/vraag voor Raad lokale economie: stand van zaken 

Linken met de FairTrade gemeente – oppikken in januari om zelf concreet voorstel uit te werken. Er 

is geen nieuws of suggestie vanuit RLE. 

6.2.  Nieuws uit de partner-organisaties 

• 20 jaar Martin De Kegel zal pas gevierd worden in 2021 maar nog niet duidelijk wanneer dat zal 

kunnen – Agnes bezorgde via Lieve het werkingsverslag. 

• Joke stuurde een mailtje met informatie vanuit Impore. 

• Leef Foundation: nieuwsbrief volgt deze maand nog – Aletha geeft update: dak intussen klaar, 

omgeving is aangelegd – eind deze maand start plaatsing ramen en aanleg vloer,… - met een 

beetje geluk zal tegen september volledige basisschool klaar zijn (als er voldoende fondsen 

verzameld kunnen worden maar daar lijkt het wel op). 

 

6.3.  Gros-folder: update 

Carmen gaat folder herbekijken om een actuele versie te bezorgen aan de communicatiedienst. 

 

6.4.  Van Hier Tot Ginder: evaluatie november-nummer 

Rein heeft deze editie niet ontvangen (via Wereldwinkel zeker nog te bekomen). 

+ planning maart-nummer 2021 

Carmen mailt naar Maryleen voor Broederlijk Delen + nieuw subsidiereglement + Leef-concert + 

verlenging titel fairtrade gemeente 

 

6.5.  Ander nieuws:  

Rein laat nog weten dat: 

• Neibo-telefooncoöperatie bestaat intussen en is actief. 

• Zelfde voor Newo, de nieuwe bank die intussen ook operationeel is (Neibo en NewB waren al een 

keer aanwezig bij de Duurzame Doendersdag 

• Viva Salud: fysieke bijeenkomsten liggen nog steeds stil – deze week is er een digitale actie 

(https://www.vivasalud.be/defendthedefenders-meer-dan-50-sociale-organisaties-trekken-aan-de-alarmbel/ 

gepland) 

• SDG’s: klimaat – IPCC-rapport van de VN >> Rein interviewde de hoofdauteur die hier in de 

streek woont (Huldenberg) – artikel wordt deze week gepubliceerd in de Serrist 

• 3W Plus aanbod in de Wereldwinkel beperkte zich vorig jaar enkel tot druiven maar hopelijk 

wordt dit volgend jaar terug anders. 

o Het afhaalpunt voor biogroenten in Overijse waar Rein naartoe gaat, stopt ermee – het zou 

fijn zijn als er in de buurt toch dergelijk initiatief blijft bestaan (Peter Lombaert wil hier ook 

eventueel mee werk van maken in regio Overijse) 

https://www.vivasalud.be/defendthedefenders-meer-dan-50-sociale-organisaties-trekken-aan-de-alarmbel/


o De woudpoort in Jezus-Eik kan mogelijks een distributiepunt worden – in Hoeilaart is het 

wenselijk om ook dergelijk punt te voorzien. 

Navragen bij RLE of er misschien lokaal interesse is (na te vragen of vb Van Camp eigen groenten 

verkoopt – Delhaize: heeft nu al aantal producten binnen korteketen-project? – misschien is er 

lokale handelaar die hier extra wil op inzetten) >> wat is er eigenlijk overal beschikbaar rond ‘korte 

keten’ en welke initiatieven worden genomen?  

 

 

Een aantal documenten die horen bij deze vergadering worden nog bezorgd. Carmen en Marijke 

doen een oproep om zeker via mail of telefoon te reageren en ook suggesties te bezorgen als er 

interessante informatie gedeeld kan worden.   

 

 

Beste wensen om 2020 goed af te sluiten en vooral om 2021 goed te starten! 

 

 

Komende bijeenkomsten GROS 2021:  

o donderdag 28 januari 2021 

o dinsdag 23 februari 2021 

o dinsdag 23 maart 2021 

o donderdag 29 april 2021 

 

 

TO DO-lijst – nog verder aan te vullen 
 

WAT? WIE? HOE?  - RESULTAAT STAND VAN 

ZAKEN 

Nieuw subsidiereglement Carmen/Marijke  Werkgroep voorstel 

uitwerken 

Te finaliseren 

Fair-o-Meter  Marijke/Beatrijs/Anita Verlenging titel FairTrade 

Gemeente 

 

Voorstel aan RLE Marijke Terug oppikken met Tessa – 

vraag om langs te gaan 

Opnieuw bezorgd 

aan Tessa 

Werkingsverslag 2019  

en 2020   

Carmen/Marijke   

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/

