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Aanwezig De Rudder Marijke – Dienst Vrije Tijd (verslag) 

 

AGENDA 

 

1. Opvolging 

1.1.  Voorstel steun lokale handelaars/verenigingen (sensibilisering GROS en 

Wereldwinkel) 

Terug op te pikken ter voorbereiding van volgende bijeenkomst RLE – vermoedelijk werd het 

voorstel verkeerd geïnterpreteerd door de RLE. 

We vragen om zelf langs te gaan tijdens een volgende vergadering en/of Marijke pikt dit verder op 

met Tessa. Bedoeling is echt wel om de fairtrade-producten in de kijker te zetten via GROS en 

wereldwinkel en tegelijk andere handelaars te steunen 

 

1.2.  TO DO-lijst: update 

De takenlijst aan het eind van het verslag is opnieuw geactualiseerd. 

 

2. Financiën 

2.1.  Feedback rapportage 1ste semester 2020 

De financieel directeur formuleerde een aantal bijkomende vragen bij het financieel verslag van het 

1ste semester – werd intussen beantwoord door Marijke: 

• Vraag naar bijkomende verantwoording toekenning noodhulp Idlip en Ekimanyelo > in de 

toekomst duidelijker opnemen in verslagen, zeker als dit via mail gevraagd en goedgekeurd 

wordt – bijkomende informatie intussen doorgestuurd 

• Vraag naar duidelijker overzicht toekenning steun – op te nemen in verslag van vergaderingen + 

per semester in algemeen overzicht > Marijke stuurde aanzet hiervoor ter goedkeuring door naar 

financieel directeur – feedback is OK: in de toekomst blijven we werken met tabelletje voor 

financiën in elk verslag + bijkomend apart overzicht van de toegekende steunen en subsidies. 

• Betaling voorzien 03/09/2020 (of week erna?) 

 

2.2.  Subsidiereglement: planning bijeenkomst werkgroep   

De werkgroep komt samen op 21 september.  

 

 



2.3.  Aanvragen subsidie en partnersteun:  

GROS 

vergadering 
Aanvrager 

categorie -  

soort aanvraag 
omschrijving opmerking 

08/09/2020 
Artsen zonder 

Grenzen – Beiroet 
Noodhulp 

Via mail nav oproep 

(herbevestiging) 

OK € 750 intussen 

gestort  

08/09/2020 Wereldwinkel Werkingstoelage 2de schijf toelage OK 

08/09/2020 Ekimanyelo   Volgende bijeenkomst! 

 

Vraag vanuit Ekimanyelo of er steun kan voorzien worden voor plaatsen van waterputten > dit 

zit eigenlijk vervat in partnersteun.  

 

Volgende bijeenkomst: overzicht van reeds goedgekeurde en nog in te plannen toelagen (wie 

deed dit jaar nog geen aanvraag voor steun?). Beatrijs bereidt het voorstel voor. 

 

3. Reglement ondersteuningsmaatregelen verenigingen naar aanleiding van corona 

3.1.  Toelichting en adviesvraag 

In bijlage bij de voorbereiding van de vergadering werd het reglement en de bijhorende presentatie 

+ infobrochure bezorgd aan de GROS-leden. 

 

Marijke geeft nog korte toelichting bij het kader waarbinnen dit reglement tot stand kwam en hoe 

middelen aangewend kunnen worden. 

• Advies te bezorgen voor 15 oktober 2020 zodat, indien wenselijk, een bijgestuurd voorstel 

reglement ter goedkeuring voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad van november. 

• Suggesties en opmerkingen vanuit de GROS te bezorgen in voorbereiding op de volgende 

bijeenkomst (5/10/2020) zodat het adviesvoorstel dan besproken kan worden.  

 

Marijke doet nog een warme oproep om suggesties, bedenkingen,… hierbij te bezorgen. Ook 

intussen opgedane ervaringen tijdens de lockdown of bij de heropstart van werkingen en 

activiteiten mogen zeker gedeeld worden (goeie tips, knelpunten,…) 

 

4. Initiatieven 

4.1.  Hoeilaart Zomert (evaluatie) en Hoeilaart Zomert Verder (programma) 

Tijdens vorige GROS-bijeenkomst was aangegeven dat vanuit GROS wel bereidheid was om waar 

het kon eventueel aan te sluiten om iets te doen en/of aan te bieden,…  

Vb koffiestop -- suggestie om ideetjes mee te geven rond programmatie film (druifkracht had er 

eentje geprogrammeerd en vanuit GROS was er al suggestie om film te programmeren vanuit 

aanbod Afrikafestival) 

>> er wordt gevraagd of dergelijke rondvraag of oproep naar medewerking gebeurd is omdat 

dat dan niet duidelijk was dan. Suggestie om in de toekomst toch actiever medewerking te 

vragen en niet te wachten op initiatief van mogelijke partners gezien de vaststelling dat er 

blijkbaar toch heel wat voorzichtigheid en bezorgdheid blijft. Verenigingen en vrijwilligers zullen 

nu zeker extra gemotiveerd en aangespoord moeten worden. Vraag aan bestuur en diensten om 

daar extra op in te zetten. 

 

Communicatie rond het aanbod kan beter. Dit is een werkpunt waar ook de diensten zich bewust 

van zijn. 

 

 



4.2.  Duurzame Doendersdag 10/10/2020 

Met de voorbereiding werden ook een aantal suggesties rond de invulling van een corona-

vriendelijke Duurzame DoendersDag meegestuurd – wat wordt de inbreng van GROS en/of 

aangesloten verenigingen? (Promotie – Budget – activiteit - Praktische voorbereiding en afspraken) 

 

• Film > eventueel na afloop van de klimaatwandeling een namiddagvoorstelling – of tijdens 

de wandeling als alternatief - Film om 14uur (of 13.30u en 15.30u zodat aansluit bij repair 

café) : Rein belt met Afrikafilmfestival en bezorgt voorstel (il a deja tes yeux - 95 minuten) –  

• Link met ontwikkelingssamenwerking ? >> duurzame helden! 

o Gros zorgt voor een aantal filmpjes van vb. 6-tal duurzame helden die hun verhaal 

doen – dit materiaal blijft ook voor later bruikbaar 

• “Bubbelbox” – met producten van wereldwinkel >> beetje winst kan geschonken worden aan 

goed doel met link naar ontwikkelingssamenwerking – Beatrijs bekijkt mogelijkheden binnen 

wereldwinkel (bestellingen moeten wel tijdig gebeuren) 

• Banners, affiches,.. om aandacht te vestigen op aantal dingen >> uit te werken 

 

Promotie >> affiches + flyers alle bussen + digitaal (budget GROS kan hiervoor gebruikt worden) 

 

Frank laat weten dat Annemie van de bib een nieuwe boekenlijst met voorstellen bezorgde - Frank 

stuurt door zodat iedereen kan bekijken. Graag dringend reageren als het materiaal er tegen 10/10 

moet zijn 

 

Annelies laat nog weten dat ze voorstelde om een voorleesmoment in de bib te houden waarbij 

boeken van GROS gebruikt worden >> navragen bij Annemie 

 

• Inzamelen wijnkurken voor Simon Smidt > Rein doet navraag 

• Andere voorstellen – zie voorbereiding: RepairCafé en paar initiatieven vanuit milieu gaan 

door. 

Marijke en Eric (voor milieu) nemen verdere coördinatie op. 

 

4.3.  11.11.11. weekend 

Donderdag is er overleg ivm kwis die al dan niet zal doorgaan. Er wordt ook nog gekeken of er een 

alternatief voor de lunch gevonden kan worden.  Anita moet nog bekijken wat mogelijkheden zijn.  

 

4.4.  Week van de fairtrade – wereldwinkeldag 17/10 

In de week van de fairtrade zijn er allerlei promoties voorzien in de wereldwinkel + extra Fair 

magazine zal verschijnen – wereldwinkel zal terras zetten op voetpad en eventueel uitbreiden 

richting kapsalon – Beatrijs neemt contact met dienst lokale economie/technische dienst voor 

parkeerverbod aangezien de verkeersomleiding nog langs die kant van het Gemeenteplein gaat. 

 

Tijdens duurzame doendersdag kunnen we dit zeker extra promoten. 

 

4.5.  Stand van zaken mbt uitgestelde initiatieven: LEEF-optreden – filmavond   

Aletha laat weten dat ook zij naar alternatieven op zoek zijn voor het uitgestelde optreden. Ze 

houdt ons verder op de hoogte.   

 



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

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

(dit agendapunt werd al meermaals uitgesteld – kwam ook deze keer niet meer aan bod) 

 

 

5. Van Hier tot Ginder 

5.1.  Planning editie najaar 2020: 11.11.11.-editie zal verschijnen eind oktober 

 

5.2.  Voorstellen inhoud editie najaar 2020: voorstellen voor inhoud mogen zeker bezorgd 

worden 

• Aletha bezorgt mogelijks informatie in verband met kerstpakketten 

• Ekimanyelo (het plaatsen van waterputten) kan ook aan bod komen in kader 

partnersteun 

 

 

6. Varia 

6.1.  Nieuws van de partnerorganisaties: Chez Maraine – Ekimanyelo - … 

• Nieuwsbrief werd bezorgd - adressenlijst updaten bij Ekimanyelo  

• Droevig nieuws via Joke ontvangen – afwachten of werking verder gezet kan worden 

 

6.2.  Concessie Nerocafé – melding minimaal 2 fairtradeproducten in aanbod: Rein vestigde er 

de aandacht op dat er in de nieuwe concessieovereenkomst voor het nerocafé duidelijk 

gevraagd wordt om fairtrade-producten aan te bieden. Het lokaal bestuur voert hiermee 

beleid uit dat ze zelf goedkeurde. Spijtig dat ook dit niet meer onder de aandacht gebracht 

wordt zoals nu gebeurde met de melding dat er ook streekproducten zullen verkocht 

worden. 

 

6.3.  Interradenoverleg 03/09/2020: Carmen vraagt om het verslag van het interradenoverleg te 

bezorgen aan de GROS-leden als het beschikbaar is. Ook tijdens dat overleg stond vooral 

het nieuwe ondersteuningsreglement nav corona centraal op de agenda.  

 

6.4.  Planning GROS-bijeenkomsten najaar: Marijke vestigt nog even de aandacht op de 

richtlijnen ivm vergaderen in het GC Felix Sohie + wijziging lokaal voor de bijeenkomsten 

gezien de capaciteitsbepalingen. Bedankt om daar rekening mee te houden. 

 

Komende bijeenkomsten GROS 2020:  

• Maandag 5 oktober > cafetaria 

• Donderdag 12 november > Bakenbos 

• Dinsdag 8 december > cafetaria 

 

TO DO-lijst 
 

WAT? WIE? HOE?  - RESULTAAT STAND VAN ZAKEN 

Nieuw subsidiereglement Carmen  Werkgroep voorstel uitwerken  

Advies op 

ondersteuningsreglement 

GROS-leden Bezorgen voor 01/10 aub – 

voorstel advies op GROS 05/10 

 

Voorstel aan RLE Marijke Terug oppikken met 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   

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/

