
VERSLAG VERGADERING 
GROS Hoeilaart – 11 juni 2019 

GC Felix Sohie (lokaal ‘t Roth) - 20u 
 

Aanwezig/verontschuldigd: 

 

Aanwezig Boel Frank (Oxfam-Wereldwinkel) 

Verontschuldigd Bockstal Maryleen (Broederlijk Delen en Ekimanyelo vzw) 

 Bockstal Marie-Paule (Adviseur) 

Aanwezig De Rudder Carmen (Onafhankelijk lid) 

Aanwezig  Dhont Beatrijs (Oxfam-Wereldwinkel en Viva Salud) 

Verontschuldigd  Muyldermans Joke (Adviseur) 

Verontschuldigd Vandebroek Sandra (11.11.11) 

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

Aanwezig van Gisteren Rein (Voorzitter GROS, Viva Salud) 

verontschuldigd 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 en Welzijn (secretaris) 

 

1. Verslag vorige vergaderingen 26/02/2019 en 02/05/2019 

 

GROS Februari\2019 02 26 voorstel verslag GROS.docx  

 Bedankt aan Carmen voor het noteren. 

 Het voorstel van verslag werd pas vorige week bezorgd: opmerkingen bezorgen tot 18/6. 

Erna zal Marijke alle ontbrekende verslagen voor kennisname agenderen voor het college 

zodat deze ook gepubliceerd kunnen worden op de gemeentelijke website. 

 Ontbijtfilm jeugdraad: iemand uitnodigen tijdens volgende bijeenkomst voor bespreking 

o sensibiliseren rond gebruik producten WereldWinkel (meer in de kijker zetten) 

o liefst een goed doel zoeken in het Zuiden 

o oproep voor jeugdig lid in de GROS 

o iemand zoeken vanuit organisatie 11.11.11-activiteiten (medewerking aantal 

jongeren uit jeugdraad?) die nu aantal initiatieven organiseren rond 11 november.   

In afwachting nog geen storting doen aan jeugdraad. 

 Duurzame Doendersdag: welke film in aanloop daarnaar programmeren?  

o Suggestie zoeken via Afrika Filmfestival 

 Lezing Patrick Develtere > in de week voor Duurzame Doendersdag – Aletha informeerde 

al bij de spreker naar beschikbaarheid 

 Agnes meldt dat Wereldsolidariteit eventueel ook een lezing kan geven rond inleefreizen. 

 Bespreking beleidsnota: 

Marijke vond bij een paar (mogelijks) interessante documenten die inspiratie kunnen 

bieden om te werken aan de doelstellingen voor meerjarenplanning, 

subsidiereglementen,…: te vinden via https://www.11.be/wat-doet-11-11-11/lokaal-

beleid/lokaal-os-beleid/lokaal-mondiaal-inspiratie/item/onze-publicaties  

 

GROS mei\2019 05 02_verslag GROS - opmerkingen Beatr plus Rein.docx  

 Akkoord met voorgestelde aanpassingen door Beatrijs en Rein – verslag wordt 

goedgekeurd. 

 FairTradeGemeente: 

o producten in het GC: afspraak maken met Katrien Claes aub 

o Fair-O-Meter: enquête ontvangen? Marijke neemt contact op om deze terug op te 

vragen.  

o Werkgroep ? 

 Een aantal punten komen nog aan bod. 
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2. Organisatie en werking GROS in nieuwe legislatuur 

Traject bespreking voorstel statuten en huishoudelijk reglement/afspraken gemeente: 

 Sjablonen statuten en HR/afspraken: Marijke overloopt kort het voorstel van sjablonen die 

de basis vormen voor de adviesraden om hun vernieuwde statuten en huishoudelijk 

reglement/afsprakennota vorm te geven. Bedoeling is op die manier over de raden heen 

verder te stroomlijnen zodat een aantal afspraken gelijklopend zijn voor alle adviesraden. 

 

 Werktafels organisatie GROS – hoe zien de leden het? > we doen de oefening in kleine 

werktafels waar de verschillende aspecten besproken worden. 

 

Opmerking Rein: er ontbreekt vraag naar het “doel” van de adviesraden – wat wordt vanuit 

het bestuur van hen verwacht > voor de GROS is dit bijvoorbeeld bijdragen aan het realiseren 

van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en daar advies over formuleren. 

Het is zeker mogelijk om deze opdracht op te nemen in de statuten van de GROS. 

  

 Opdrachten en bevoegdheden van de raad 

o Samen met gemeentebestuur beleidsvisie ontwikkelen rond ‘NoordZuid’ en 

aanverwante thema’s 

o Stimuleren (samenwerking) initiatieven van verenigingen - steunen van 

personen en projecten 

o Noordwerking: filmavond, Duurzame Doendersdag,… 

o Zuidwerking: noodhulp, steun,… 

o Hoofdtaak: bijdragen aan het realiseren van de SDG’s 

o Subsidiereglement opmaken en advies formuleren in verband met budget 

o Beheren van budget: de 0.7% moet effectief besteed worden aan 

ontwikkelingssamenwerking. De Gros vindt het belangrijk dat er ook effectief 

iets gerealiseerd en georganiseerd wordt rond het thema NoordZuidbeleid.  

o Het budget moet in beheer van GROS blijven – Gros kan vrij beslissen 

over werkingsgelden en subsidie en legt hierover jaarlijks 

verantwoording af. 

o De ‘secretaris’functie zou terug uitgebreid moeten worden naar een meer 

volwaardige ‘ondersteunings’functie zoals andere bevoegde ambtenaren bij 

beleidsdomeinen zoals vb. sportraad (sportfunctionaris) - jeugdraad 

(jeugbeleidscoördinator) – seniorenraad (beleidscoördinator welzijn). Sinds de 

ondersteuning teruggeschroefd werd, werd deze wens regelmatig herhaald. 

Het is in elk geval de bedoeling dat de nieuwe secretaris meer met dit 

beleidsthema aan de slag zal gaan.  

o Ontwikkelingssamenwerking én Fairtrade: moet meer benadrukt worden en 

aandacht krijgen, ook vanuit de gemeentelijke organisatie. 

> hierover meer gegevens verzamelen en ermee aan de slag gaan! 

o Bewustmaking (vooral) aan scholen, andere verenigingen, burgers. 

Sensibilisering aan de brede bevolking: belangrijke taak voor gemeente die 

zelf nog meer het goede voorbeeld zou moeten geven.  

o Adviseren over de SDG’s en NZ-thema’s die aan bod komen – eigen 

standpunten naar buiten brengen 

o Sensibiliseren via nieuwsbrief, activiteiten Gros, ondersteuning van activiteiten 

van verenigingen die zich bezighouden met ontwikkelingssamenwerking. 

 

 Samenstelling (leden onderschrijven doelstellingen GROS en worden aanvaard door 

zittende leden) 

o Verenigingen rond ontwikkelingssamenstelling 

o Burgers: 

o met interesse rond ontwikkelingssamenwerking: te motiveren waarom 

o Burger die betrokken is bij het realiseren van SDG’s 

o Schepen bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking 

o Medewerker/aanspreekpunt van de gemeente – actieve ondersteuner 

 

Vraag: rol van sommige verenigingen? 

 > Het is niet de bedoeling om lid te worden omwille van subsidiemogelijkheden  (nu vaak 



idee om deze ‘veilig te stellen’). Het moet vanuit een brede betrokkenheid en interesse 

zijn. > mensen proberen meer aan te spreken door meer initiatieven te organiseren?  

De GROS moet meer bekend worden en mensen bereiken die werken rond 

ontwikkelingssamenwerking om zo meer naar buiten te komen.  

> Vrijwilligers, bv. ook in de Wereldwinkel, organiseren al heel veel initiatieven om meer 

mensen aan te spreken > bereik kan zeker nog vergroten. 

 

Suggestie:  

> Bib-boeken meer in de kijker zetten + vb. GROS folder insteken voor promotie.  

> Zoeken naar mogelijkheden om als GROS meer naar buiten te komen en mensen aan 

te spreken.  

 

Opnieuw werk maken van een actieve Gros die hiervoor de nodige (administratieve) 

ondersteuning krijgt – zo zeker mogelijkheid om nog meer mensen te bereiken en te 

betrekken. 

 

 Functies 

o Trekker / Coördinator / Voorzitter 

o 2 financieel verantwoordelijken / penningmeesters 

o Secretaris / aanspreekpunt Gemeente 

o Trekkers van werkgroepen (FT, VHTG, initiatieven, Boeken en film, scholen,…) 

o Ondervoorzitter ? 

 

o ‘Dagelijks bestuur’ voor samenstelling agenda  

 

 Wijze van samenkomen 

o Openbaar en werkgroepen 

o Verslag binnen 10 dagen naar de leden, daarna CBS > verderzetting afspraken 

die eerder werden gemaakt 

o ± 4x jaar samenkomen – in functie van noodzaak (misschien soms 

meer/minder – waarschijnlijk noodzakelijk om meer samen te komen voor 

continuïteit) 

o Noodhulp: schriftelijk/mail aan kerngroep > beslissen en meedelen 

o Werkgroepen: klein verslag aan iedereen te bezorgen 

o Kerngroep: kan meer samenkomen en bezorgt verslag aan 

geïnteresseerden 

o Open groep die vooral informatie krijgt en input kan geven 

o Kerngroep die meer samenkomt 

o Werkgroepen bezorgen ook verslag van hun werkzaamheden 

o Gasten aan tafel moet kunnen 

o Suggestie: oproep doen naar bv. inleefreizen: nu bekend maken en vragen 

wie een subsidie zou aanvragen. 

> Meer themagericht werken rond bepaalde agendapunten 

o Aantal x samenkomen: minimum bepalen en in functie van noodzaak 

 

 

3. Nieuws van de schepen 

Er is geen bijkomend nieuws van of vragen aan de schepen. 

 

4. Nieuws van de Bib 

Annemie had nog geen tijd om een nieuw voorstel boekenlijst te bezorgen. Frank volgt op. 

 

 

5. Budget 2019: stand van zaken  

 Betaling van de 1ste schijf subsidie 

Financieel directeur ontving de nodige documenten voor nazicht: in principe betaling tegen eind 

juni - Marijke volgt zeker op. 

 

 Overzicht opvolging budget: Marijke bezorgt overzichtje beslissingen GROS. 



Wat moet er nog gebeuren voor betaling 2de schijf subsidie (zomer):  

 werkingsverslag 2018 is in opmaak en wordt zo snel mogelijk bezorgd. 

 overzicht gegevens voorjaar 2019 wordt nog bezorgd door Beatrijs/Sandra 

 

 

6. Aanvragen subsidie -  Bespreking van de voorliggende aanvragen: 

 

GROS 

vergadering 

Aanvrager 

categorie -  

soort 

aanvraag 

omschrijving opmerking 

 Valerie Van Espen Ervaringsreis Betaling laatste schijf 
Verslag in 

bijlage 

 Comité Druivenfestival  FairTrade T-shirts 
Marijke vraagt 

gegevens op 

26/02/2019 Jeugdraad  Ondersteuning ontbijtfilm 

Zij dienen nog 

uitgenodigd te 

worden  

22/01/2019 Gasten aan tafel   

Stelden zij ook 

vraag voor 

steun? 

 

 Gasten aan tafel januari deden geen specifieke steunaanvraag voor hun project 

 

 Afgevaardigde jeugdraad uit te nodigen vooraleer betaling nav ontbijtfilm 

 

 T-shirts Druivenfestival: geen betaling door GROS meer van T-shirts – was al 

duidelijk gesteld in 2018. 

o Advies in verband met Fairtrade-aankoop kledij is wenselijk: gebeurt die 

consequent door diensten/organisaties die kledij aankopen met 

gemeentebudget? Aandacht op vestigen voor vb meifeesten, druivenfestival, 

werkkledij,... 

 

 Valerie Van Espen: laatste schijf mag uitbetaald worden - verslaggeving is OK 

 

7. Van Hier Tot Ginder 

 Stand van zaken 

 Data (uit verslag 02/05): Naar Serrist: rond 12 juni - Verspreiding: week 24 juni 

 

 

8. Initiatieven 

 

Wat geweest is: 

 Meifeesten 2019: Betrokkenheid adviesraden en verenigingen wordt in vraag 

gesteld > doelstelling om raden samen te brengen is volledig voorbij … - hoe 

gebeurt oproep en samenbrengen van eventuele partners?  

 

Wat nog moet komen: 

 5 oktober 2019: Duurzame Doendersdag  

o Wat is hierover al afgesproken en/of vastgelegd? 

 SDG’s als uitgangspunt voor beurs? 

 Leef-etentje ‘s avonds 

o Vraag organisatie E-bike beurs: OK 

o Film naar aanleiding DDD: zie eerder 

o Werkgroepje samenstellen? 

  Rein en Aletha zijn alvast bereid namens GROS deel te nemen – navragen of 

milieuambtenaar ook schouders wil zetten onder evenement.  

 

Aangezien de vergadering al heel wat tijd in beslag nam, werd de varia niet meer grondig 

behandeld. We pikken een aantal dingen terug op bij de volgende bijeenkomst. 



9. Varia 

 Uit de Randkrant: https://www.randkrant.be/artikel/gemengde-gevoelens-aletha-wallace-uit-
hoeilaart 
 

 Abonnement MO*magazine: wie wenst dit te behouden/niet te verlengen? 

 

 Nieuw reglement Noord-Zuid van provincie – vraag gesprek 

 

 Inspiratieavond 11.11.11-campagne Leuven – 18/06/2019: wie neemt deel? 

https://www.11.be/component/zoo/item/inspiratie-leuven 
 

 Scholenaanbod november:  
1ste leerjaar: water – 3de leerjaar: plastiek – 5de leerjaar: SDG’s 

> Anita neemt contact op voor verdere afspraken  
 

 Sri Lanka: mensen hebben nog schrik na de aanslagen. Alle contacten van Agnes zijn 

wel veilig. 
 

 Overzicht financiën partnersteun te bezorgen 
 

 We nemen in de toekomst ook terug het ‘TO DO’-overzicht op in het verslag 

 
 
 
Volgende vergadering(en):  8 augustus 2019 om 20.00 uur  
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