
VERSLAG VERGADERING 
GROS Hoeilaart – 10 december 2018 

GC Felix Sohie (lokaal Sloesveld) - 20u 
 

Aanwezig/verontschuldigd: 
 
Aanwezig Boel Frank (Oxfam-Wereldwinkel) 
Aanwezig Bockstal Maryleen (Broederlijk Delen en Ekimanyelo vzw) 
Aanwezig Bockstal Marie-Paule (Adviseur) 
Aanwezig De Rudder Carmen (Onafhankelijk lid) 
Aanwezig Dhont Beatrijs (Oxfam-Wereldwinkel en Viva Salud) 
Verontschuldigd Muyldermans Joke (Adviseur) 
Aanwezig Vandebroek Sandra (11.11.11) 
Aanwezig Van Geyseghem Agnes (Wereldsolidariteit, Femma en Martin De Kegel vzw) 
Aanwezig van Gisteren Rein (Voorzitter GROS, Viva Salud) 
Aanwezig Van Thielen Elke (Onafhankelijk lid) 
Aanwezig Vanthillo Anita (11.11.11) 
Verontschuldigd Wallace Aletha (LEEF Foundation) 
  
Verontschuldigd Vanderlinden Annelies - Schepen van ontwikkelingssamenwerking 
Aanwezig Vanderstraeten Sam – Evenementencoördinator 
  

 
Algemeen 

1. Verslag vorige vergadering 15/11/2018 
Verslag gelezen en goedgekeurd 

 
2. Gast aan tafel:  Jacques Meevis 

De gemeenteraadsleden die dit verslag lezen zullen behoefte hebben te weten wie deze mijnheer 
is, waarom hij is uitgenodigd, waar hij werkt en wat zijn opmerkingen en adviezen waren. Ook de 
uitvoerige notitie die ik heb opgesteld voor dit specifieke agendapunt blijft onvermeld…. Dat is 
zonde van alle moeite en tijd die ik er in gestoken heb. Het onderwerp was geagendeerd op 
verzoek van Sandra en ik meen ook van Annelies. 
 

3. Herverkiezing GROS:  
 
Sam geeft aan dat er op 14 januari een overleg is tussen de schepenen om een gelijke 
herbenoeming te doen voor alle raden. Nadien zullen we overgaan tot een herbenoeming. 
Elke raad heeft 6 maanden de tijd voor een nieuwe samenstelling. 

 
4. Nieuws van de schepen 

Geen extra informatie 
 

5. Interradenoverleg  
 

Volgende interraden 12/12:  Zijn er nog punten voor deze vergadering? 
 Stand van zaken voor de wakkere burger 

 
 
 
 

6. FairTradeGemeente 
 

• Sam heeft contact genomen met de brouwer van GC Felix Sohie. Hij zou contact nemen 
met Beatrijs, maar tot nu toe nog geen nieuws. 



Beatrijs stelt zelf voor om rechtstreeks te leveren aan het GC Felix Sohie zonder 
tussenkomst van de brouwer.  
 

• Op de kerstmarkt worden dit jaar fair trade producten verkocht door de uitbaters van de 
centrale toog + een stand van de wereldwinkel. 

 
 

7. Nieuws van de Bib 
Toelichting van Frank: 

o Boeken van de vorige keer zijn besteld.  
o Annemie heeft nog geen nieuwe lijst.  

 
 

8. Budget 2018: stand van zaken  
 

• Beatrijs geeft toelichting. 
 

- Toelichting financieel verslag 
o Ontbreken facturen van 11.11.11, tav gemeenteplein 39, GROS voorzitter 
o Op dit moment nog een kleine 30.000 euro op de rekening 

 
- aanvraag van LEEF-foundation voor erkenning vereniging - zie bijlagen 
Positief advies (Sam maakt dat aan) 
  
- aanvraag van Wereldwinkel Hoeilaart voor uitbetaling 3e en laatste schijf toelage 2018 
 Iedereen akkoord. 
 

- Herkenning voor de leden van de GROS? 
 
 

9. Van Hier Tot Ginder 
 
Eventuele data voor de Van Hier Tot Ginder  
 

• 22 januari = redactievergadering. Het onderwerp van de campagne is al wel gekend.  
• Week van 25 februari = alle teksten binnen  
• 05 maart = mini-redactievergadering  
• Alles te versturen op 11 maart naar De Serrist  
• Voorstel om het rondsturen van VHTG op 3/4/2019 

. 
 

10. Initiatieven 
 

Kalender: Voorbije initiatieven (feedback) - Komende initiatieven (overzicht) 
De kalender wordt verder aangevuld (zie bijlage) tijdens de vergadering. 
 
 
Wat geweest is: 

- 16-11 om 20u: Wijnproeverij (Oxfam Wereldwinkel) 
o 47 personen en het heeft 150 flessen wijn opgebracht 

 
Wat nog moet komen: 
 

- 12/12: Interradenoverleg 
- 6/01: Nieuwjaarsdrink 
- 02/03: Dag van de vierde pijler (Vlaams parlement) 
- Meifeesten 2019: Bespreking keuze welk gastland (Sri Lanka?) 

o Agnes gaat haar hierover bevragen 
 



11.  Varia 
Agenda van volgende keer: 
- Knoop doorhakken voor de meifeesten 
- Steun aan Jemen 1500 euro storten 
- Actie Broederlijk delen 2019: Guatemala – geef boeren een eigen grond om voedsel te 

telen – Maryleen geeft aan om hier misschien een film rond te tonen. 
 

12. Komende GROS-bijeenkomsten 
 

• Volgende vergadering: Dinsdag 22/01 om 20u 
 
 
 

13. TO DO LIJST  
 

WAT? WIE? HOE?  - RESULTAAT 
 

STAND VAN ZAKEN 

    
Folder nieuwe inwoner Rein  Staat op de website als 

PDF 
Is klaar 

GROS & FairTrade 
foldertje 

Rein Gegevens actualiseren – 
idem: agenda vergadering 
FT-trekkersgroep 

Rein: te bezorgen 
voor ontvangst 
nieuwe inwoners 

Meifeesten in de toekomst  Idee voor een gastland 
 

 

Inititiatieven die gesteund 
worden toevoegen aan 
website Hoeilaart (Bv. 
Impore, Les Cajoutiers) 

Sam Navragen bij dienst com. 
gemeente 

 

MVO-scan Sam Voor januari Sam en Sandra gaan 
hiermee van start na de 
verkiezingen 

Subsidieverdeling Iedereen  
 

Goede praktijkvoorbeelden 
verzamelen voor latere 
bespreking – evaluatie van 
het systeem te agenderen 
in het najaar 

 

    
 
ADVIEZEN – voor 
opvolging 
 

  

2016:  personeels-
bezuiniging ten nadele 
ondersteuning GROS 

  

2016 – samenstelling 
raden/lidmaatschap van 
een raad 

  

2017 – 
novemberplechtigheden 

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

 
 

2018 – MVO scan CBS 6/08 OK Sam! 
  
ALGEMEEN 

   

Uitbetalingen toelages  Sandra en Beatrijs  
Redactieraden VHTG Carmen  



Agenda en verslagen 
vergaderingen GROS 

Sam  

 
 


	Algemeen

