
AGENDA VERGADERING 
GROS Hoeilaart – 10 Oktober 2018 

GC Felix Sohie (lokaal Bakenbos) - 20u 
 

Aanwezig/verontschuldigd: 
 
Aanwezig Boel Frank (Oxfam-Wereldwinkel) 
Aanwezig Bockstal Maryleen (Broederlijk Delen en Ekimanyelo vzw) 
Afwezig Bockstal Marie-Paule (Adviseur - Onafhankelijk lid) 
Verontschuldigd De Rudder Carmen (Onafhankelijk lid) 
Aanwezig Dhont Beatrijs (G3W, Geneeskunde voor de Derde Wereld en Oxfam-Wereldwinkel) 
Verontschuldigd Muyldermans Joke (Adviseur - Onafhankelijk lid) 
Afwezig Vandebroek Sandra (11.11.11) 
Afwezig Van Geyseghem Agnes (Wereldsolidariteit, Femma en Martin De Kegel vzw) 
Aanwezig Van Gisteren Rein (G3W, Geneeskunde voor de Derde Wereld) 
Afwezig 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 – Evenementen Coördinator 
  

 
Algemeen 

1. Verslag vorige vergadering 11/09/2018 
 
Verslag goedgekeurd.  
Het verslag was erg lang. Enkel de beslissingen aangeven en belangrijke verschillen. 
To do lijst apart houden van verslag dat online gezet wordt. 
 

2. Gast aan tafel: Geen extra informatie. In december krijgen we Jaak Mevis. Rein zal hem 
een uitnodiging hiervoor sturen. 
Sam vraagt Joke Muyldermans om op 15 november naar de vergadering te komen om 
haar project toe te lichten.  

 
3. Adviezen:  

o Voorstel advies MVO-scan  
Sam heeft met Sandra afgesproken om dit na de verkiezingen te doen. Dan weten we ook 
meteen wie onze nieuwe schepenen zijn. 
 

4. Nieuws van de schepen 
Geen extra informatie  
 

5. Interradenoverleg  
 

• Vond plaats op 26 september. Wat vonden we bij de GROS van het verkiezingsdebat? 
o Meer informatie wordt gegeven bij het punt van terugblik. 

• Rein geeft aan dat dankzij de aanbeveling van de GROS de zoekmachine op de website van 
de gemeente verbeterd is. 

• Nieuwjaarsreceptie: georganiseerd door adviesraden – 6 januari 2019 
o Rein geeft aan om aanwezig te zijn als raad.  

• Wakkere burger: antwoorden gegeven op de enquête werden door Bram in spread sheet 
gezet. Er is nog steeds geen antwoord gekomen van het college op de analyse.  

• Volgende interraden 12/12:  vraag om daar nogmaals aan te halen naar de resultaten van 
de analyse.  

 



 
 

 
6. FairTradeGemeente 

 
• De Fair Trade week is tot 13/10.  

o Momenteel lopen er spotjes op de TV hierover.  
3 restaurants doen mee (Hola, Nero café en Hof ten Dooren). Heel de maand oktober 
zetten ze fair trade op het menu. Er werd reclame gemaakt op Hoeilander, Serrist en 
gemeentelijke website. Bij de deelnemende horeca zaken hangt ook een affiche dat ze 
meedoen. 
o Reclame Fair Trade tafelen mag ook op Hoeilaart Fair Trade komen.  
o Mensen die minstens 25 euro kopen in de Wereldwinkel krijgen een gratis glas te 

drinken. 
 

• Plaatjes van Fair Trade worden in de winkels opgehangen, oa. in Sequoia, Delhaize, Michel 
Joly,.. om aan te geven dat je de Fair trade producten hier kan vinden. 

 
 

7. Nieuws van de Bib 
 
De Bib gaat de campagne van 11.11.11 rond migratie in de kijker zetten. Ze hebben 
dankzij de GROS hier al veel boeken over. Volgens Anemie is dit de ideale gelegenheid om 
alle activiteiten van de gemeente te promoten. De Flyers/affiches ivm tentoonstellingen, 
quiz, etentjes… mogen tegen 20 oktober in de bib bezorgd worden. 
 
Er mag door Anemie terug een lijst opgemaakt worden van boeken voor aankoop. Frank 
neemt hiervoor contact. 

 
8. Budget 2018: stand van zaken  

 
Wordt gemaakt tegen de volgende vergadering. Beatrijs zal excel maken en alles erin 
plaatsen. 

 
9. Aanvragen subsidie   

9.1 Bespreking van de voorliggende aanvragen: 
 

GROS 
vergadering 

Aanvrager 
categorie -  

soort 
aanvraag 

omschrijving opmerking 

10/10 LEEF Foundation Lid Besluit partnersteun 1500 
euro. 

Beatrijs vraagt 
het 
rekeningnummer 

Najaar Andere aanvragen  Partner  te behandelen 

Najaar ? Impore Partner Joke Muyldermans  uitnodigen 

 
o Les Cajoutiers hebben nog geen steun gehad. Vera zal in de toekomst een standje uitbaten 

op de Duurzame Doendersdag. De GROS wacht met te subsidiëren, maar eerst vragen of 
ze eens kunnen langskomen in november. Graag krijgen we op voorhand de teksten. 

 
o Laura Derom heeft haar volledig bedrag gekregen. 

 
o 12-12: 750 euro schenken. (Rein maakt persartikel voor de Serrist) 

 
 
 
 



 
9.2 Extra toelichting: 

 
- Teksten Agnes (VZW Martin De Kegel) – Als toelichting. 
- Mail Joke Muyldermans ivm steun voor Impore 
- Mail Clara Gambart – Oeganda (Heeft Rein in de Serrist laten zetten) 

 
 

10. Van Hier Tot Ginder 
 

o Is nog in de maak en zal eind van oktober verspreid worden. 
o Mini redactieraad op 18/10 bij Beatrijs thuis. 

 
11. Initiatieven 

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

• Wat geweest is: 
 

- Studiedag Rein SDG’s Gent 
- Week van de duurzaamheid 
- Duurzame Doendersdag 

o Er was minder volk dan vorig jaar door geen tweedehandsbeurs.  
o Fashion swap trekt ander soort volk maar een kleinere opkomst dan 

tweedehandsbeurs. 
o Standhouders waren algemeen wel tevreden. 
o Het doel van kennismaken met de SDG’s ligt bij de organisatie, maar de vraag is 

wat de burger hiervan denkt.  
- LEEF-etentje:  

o 75 Ingeschrevenen 
o Omzet: 1777,5 euro 
o Foto’s worden later door Aletha nog doorgestuurd 

- Verkiezingsdebat 
o Partijen hebben de kans gekregen om te tonen wie ze zijn 
o Weinig negatieve reacties van de partijen zelf over de organisatie 

 
 

• Wat nog moet komen: 
 

- 11/10: Provincie huis – Start Fair-Trade campagne  
- 13/10: Wereldwinkeldag 
- 18/10: redactie vergadering VHTG 
- 3-4-10-11 /11: expositie Allemaal Mensen – Opening 2 november 19:30 door Bob Pleysier 

– Vraag van Rein: Kunnen mensen op die data bij de expositie zitten: 11:00-18:00? 
o Rein maakt hier een doodle voor. 

- 04/11: Nero’s Wafelenbak  
- 10/11: Mysterieuze Bossen – Gemeente Hoeilaart ism Natuuragentschap 
- 11/11: Herdenkingsactiviteiten 
- 11/11: DUWOH 
- 10/11: 11.11.11 Quiz 
- 11/11: Wereldlunch  
- 16-11: Wijn proeverij (Oxfam Wereldwinkel) 
- 14-16/12: Kerstmarkt  

o Warmste week moet een doel krijgen en goed aangegeven worden. (Gros raadt een 
Noord-Zuid doel aan) 

 
 
 



 
12.  Varia 
Agenda van volgende keer: 

Film spelen georganiseerd vanuit de GROS  
 

 
13. Komende GROS-bijeenkomsten 

 
• 2 November 19:30 : Opening van de tentoonstelling 
• 9 November 17:30 : After work 11.11.11 
• Donderdag 15 november: lokaal ‘t Roth 
• Maandag 10 december: lokaal Sloesveld 

 
14. TO DO LIJST  

 
WAT? WIE? HOE?  - RESULTAAT 

 
STAND VAN ZAKEN 

Fair Trade: kaartje op 
website aanvullen 

Contact met Sequoia, 
Delhaize, Isca/Holar 

Anita & Carmen Wordt geagendeerd voor 
vergadering FT-

werkgroep) 

Anita spreekt aan – 
Carmen werkt verder 

uit 

Fair Trade gemeente – 
herbevestiging 

Anita Gegevens bezorgen aan 
GROS-leden 

 

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 
 

 

MVO-scan Sam  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 

 

Subsidieverdeling  Jacques Meevis uitnodigen 
voor het najaar 

Zal aanwezig zijn in 
december 

 
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

