
VOORSTEL VERSLAG VERGADERING 

GROS Hoeilaart – 10 september 2019 

Kasteelhoeve (lokaal Heerlijkheid) - 20u 
 

Aanwezig/verontschuldigd: 

 

Aanwezig Boel Frank (Oxfam-Wereldwinkel) 

Aanwezig Bockstal Maryleen (Broederlijk Delen en Ekimanyelo vzw) 

 Bockstal Marie-Paule (Adviseur) 

Verontschuldigd De Rudder Carmen (Onafhankelijk lid) 

Aanwezig Dhont Beatrijs (Oxfam-Wereldwinkel en Viva Salud) 

 Muyldermans Joke (Adviseur) 

 Vandebroek Sandra (11.11.11) 

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

Aanwezig van Gisteren Rein (Voorzitter GROS, Viva Salud) 

Verontschuldigd Van Thielen Elke (Onafhankelijk lid) 

Verontschuldigd Vanthillo Anita (11.11.11) 

Aanwezig Wallace Aletha (LEEF Foundation) 
  

Verontschuldigd Vanderlinden Annelies - Schepen van ontwikkelingssamenwerking 

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

 

 

1. Verslag vorige vergadering 08/08/2019: opvolging 

Marijke moet het verslag opnieuw doorsturen (nakijken of wel correct verzonden werd). Punt 

wordt uitgesteld.  

 
 

2. Werkingsverslag 2018 

Beatrijs heeft het verslag grondig nagelezen en deed nog volgende suggesties: 

 Partnersteun meer belichten (vb. noodhulp wordt als aparte paragraaf vermeld – 

andere vormen van steun zoals vb aan 11.11.11. niet) 

 € of euro: overal hetzelfde gebruiken 

 GC Felix Sohie 

 

Rein doet nog een aantal aanpassingen en werkt het document af. Ook het financieel verslag 

moet  nog toegevoegd worden. Marijke bezorgt het vervolgens voor kennisname aan de 

gemeenteraad. 

 

 

3. Organisatie en werking GROS in nieuwe legislatuur 

 Voorstel statuten en huishoudelijk reglement/afsprakennota gemeente 

 

Er worden heel wat opmerkingen en suggesties voor aanpassing geformuleerd bij het voorstel 

van statuten. Er was geen tijd meer voor bespreking van het voorstel van huishoudelijk 

reglement/afsprakennota > uitgesteld naar volgende bijeenkomst. 

Marijke bezorgt een bijgewerkt voorstel van statuten (in word zodat opmerkingen/suggesties 

genoteerd kunnen worden). 

 

Overzicht opmerkingen bij het voorstel van statuten: 

 

Artikel 2 – punt 1: 

GROS wil (zoals nu het geval is) niet ‘adviseren’ over budget en besteding van middelen voor 

ontwikkelingssamenwerking maar ‘beheren’ van de 0.7% van het gemeentebudget dat 

hiervoor voorzien is en daar jaarlijks over rapporteren aan de gemeenteraad. 



Artikel 2 – algemene opmerking: 

Rein verwijst naar een memo die hij in 2016 voorbereidde (nav van de impasse rond de 

ondersteuning van adviesraden) voor het college en waarin hij 5 belangrijke taken voor 

adviesraden opsomt.  

Hij vraagt zich af waarom deze niet werden overgenomen in het sjabloon dat nu aan de 

adviesraden wordt aangereikt en vraagt om de andere adviesraden te verzoeken die 

opsomming over te nemen. 

(zie bijlage – ontwerp statuten met opmerking uit deze vergadering: Marijke ging op zoek naar 

de tekst en probeert de inhoud ervan te linken aan de huidige opsomming)  

 

Artikel 3: 

 GROS wil in de toekomst de gekende benaming ‘GROS’ blijven behouden en geen 

gebruik maken van ‘open forum’ of ‘kern’. 

 Zoals nu ook 1 niveau behouden: ‘de GROS’ 

o Geen machtsverhouding tussen open forum en kern in de hand werken 

o Eigenlijk zouden alle bijeenkomsten openbaar moeten zijn 

 De GROS organiseert denk- en doegroepen (werkgroepen) waar dat wenselijk is: nu al 

vb. voor Van Hier tot Ginder. 

 Cursieve tekst uit het sjabloon verwijderen: in statuten hoeft geen verduidelijking van 

termen te staan 

 In volledige tekst ‘GROS’ te gebruiken en geen melding van forum, kern,… 

 

Artikel 4: 

 GROS werkt niet met een dagelijks bestuur 

o Voor bepalen van agenda en voorbereiding bijeenkomsten het huidige systeem 

behouden (hier dient terug een regelmaat in gevonden te worden!): secretaris 

doet oproep voor agendapunten – voorzitter keurt ontwerp agenda goed - 

voorzitter en secretaris bereiden de vergadering voor  

 Een aantal functies moeten wel benoemd worden: 

o Voorzitter - coördinator  

o 2 penningmeesters die samen instaan voor het beheer van budget, uitvoeren 

betalingen en opmaak financieel verslag 

 

Artikel 5: 

 Huishoudelijk Reglement van de GROS mag behouden blijven, niet afsprakennota met 

het gemeentebestuur (laatste puntje uit de opsomming in dit artikel) 

o Opmerking en vraag Marijke: in het luik afsprakennota staan de afspraken 

tussen gemeentebestuur en adviesraden die gemaakt werden naar aanleiding 

van het traject met De Wakkere Burger rond adviseren, ondersteuning, 

verslaggeving,…  

Neemt GROS dit dan op in het huishoudelijk reglement? 

 
 

4. Nieuws van de schepen 

Annelies dient zich vandaag te verontschuldigen omdat er een bijkomende budgetbespreking 

gepland werd in het kader van de opmaak van de meerjarenplanning. 

 

 

5. Toegevoegd agendapunt: voorstel aankoop boeken Bibliotheek 

Frank ontving een nieuwe lijst met aankoopsuggesties voor de bibliotheek die hij intussen 

doornam en van opmerkingen voorzag: 

 In de voorbije jaren werd meermaals in vraag gesteld of GROS niet enkel de uitbreiding 

van de boekencollectie met een strikte link naar ontwikkelingssamenwerking moet 

subsidiëren (zie ook verslag 15/05/2018). Meer en meer kijken we intussen echter ook 

naar de 17 SDG’s voor de ontwikkeling van een duurzaam lokaal mondiaal beleid.  

 Soortgelijke vraag voor aankoopsuggesties waarvan GROS meent dat dat aanbod 

eigenlijk tot de basiscollectie van de bibliotheek moet behoren (vb boeken van de 



intussen bekende klimaatactiviste Greta Thunberg). Blijft het opportuun om dit door 

Gros te laten subsidiëren? 

 

Suggestie: eventueel kijken naar mogelijks interessante tijdschriften die GROS kan subsidiëren 

+ ook terug kijken naar goede romans of andere themaboeken.  

Frank pikt op met Annemie Pijcke en geeft mee dat budget vanuit GROS nu breder bekeken 

kan worden (17 strategische ontwikkelingsdoelstellingen). 

 

 

6. Budget 2019: stand van zaken  

 Betaling van de 2de schijf subsidie: voorzien eind september. 

 

 

7. Aanvragen subsidie -  Bespreking van de voorliggende aanvragen: 

 

Beatrijs bezorgt het beloofde overzichtje:  

 Er werden dit jaar al 2 steunaanvragen goedgekeurd:  

o Druifstappers voor Oxfam-solidariteit (€ 1500)  

o Broederlijk Delen (€ 4500) 

 

 Volgende voorstellen worden ter goedkeuring voorgelegd: 

 

GROS 

vergadering 

Aanvrager 

categorie -  

soort 

aanvraag 

omschrijving opmerking 

10/09/2019 Ekimanyelo   OK € 1550 

10/09/2019 Leef Foundation  
Ondersteuning bouw school 

+ verschepen boeken 
Etentje afwachten 

10/09/2019 Martin De Kegel  Actief in Sri Lanka OK € 5000 

10/09/2019 
Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen 
  OK € 3000 

10/09/2019 
Vriendschap zonder 

Grenzen 
  OK € 1000 

10/09/2019 Impore  
> marijke bezorgt info van 

Joke Muyldermans 
Uitstellen 

10/09/2019 Viva Salud  

> Rein bezorgt info – 

samenwerking tijdens 

lezing Serge Muyldermans? 

Uitstellen 

10/09/2019 Les Cajoutiers  
Afwachten of organisatie 

blijft bestaan 
Wie doet navraag? 

10/09/2019 Broederlijk Delen  

Maryleen bezorgt overzicht 

kosten lokale initiatieven 

die in aanmerking komen 

voor steun vanuit Gros 

OK € 272,20 

 
 

In het najaar bekijken we verder welke organisaties eventueel nog in aanmerking komen voor 

steun. Ook de wereldwinkel moet nog een deel subsidie ontvangen. 

 

 

8. Van Hier Tot Ginder:  Stand van zaken 

 Rein heeft adres gekregen om mogelijk interview te doen.  

 Change-maker interview in kader van 11.11.11 actie? 

 Annelies wordt misschien pas later geïnterviewd 

 



9. Initiatieven 

 

5 oktober 2019: Duurzame Doendersdag 

 Gezamenlijke stand maken voor Gros + aangesloten organisaties  

o Ook Wereldwinkel zal stand verder uitbreiden 

 Overzicht standhouders doorsturen naar Rein 

 Suggestie Rein: 17 SDG’s afdrukken in grotere puzzelstukken 

 Promotie – flyer + affiche 

o Dank aan Rein voor de voorbereiding en aanpassingen 

o Drukproef doorsturen naar Gros–leden 

o Verdeling flyer in Hoeilaart (via Serrist die druk zal verzorgen) 

o A3-affiche = voorkant flyer 

o Marijke stuurt prijsofferte drukwerk door voor budget Gros 

 

11.11.11-weekend:  

 Anita bezorgt het overzichtje van programma:  
o Vrijdag 8/11: Afterwork 
o Zaterdag 9/11: Quiz 
o Maandag 11/11: lunch 

 

Andere: 

Rein geeft nog mee dat Serge Muyldermans in oktober spreekt tijdens een lezing van 5 voor 

12 (thema gezondheid rond het onderzoek dat hij deed). De dag ervoor organiseert 

Willemsfonds ook een lezing rond het boek van Mieke Maerten die schreef over de vraag naar 

euthanasie van haar zoon. 

 
 

10. Varia 

 Changemakers Unite - lancering 11.11.11. campagne op zaterdag 28 september 

vanaf 16.30u in de Ancienne Belgique: wie neemt deel ? 

 

 Kalender – volgende bijeenkomsten:  

o Donderdag 26 september – 20u – bij Beatrijs en Frank: werkgroepje 

(Carmen, Sandra, Beatrijs, Aletha, Anita) voorbereiding subsidiereglement  

o Dinsdag 8 oktober: GROS 

o Maandag 18 november: GROS 

o Dinsdag 17 december: GROS 

 

 

 
 

 

 

 


