
VERSLAG VERGADERING 
GROS Hoeilaart – 11 september 2018 

GC Felix Sohie (lokaal ’t Roth) - 20u 
 

Aanwezig/verontschuldigd: 
 
Aanwezig Boel Frank (Oxfam-Wereldwinkel) 
Aanwezig Bockstal Maryleen (Broederlijk Delen en Ekimanyelo vzw) 
 Bockstal Marie-Paule (Adviseur - Onafhankelijk lid) 
Aanwezig De Rudder Carmen (Onafhankelijk lid) 
Aanwezig Dhont Beatrijs (G3W, Geneeskunde voor de Derde Wereld en Oxfam-Wereldwinkel) 
Verontsch. Muyldermans Joke (Adviseur - Onafhankelijk lid) 
Aanwezig Vandebroek Sandra (11.11.11) 
Aanwezig Van Geyseghem Agnes (Wereldsolidariteit, Femma en Martin De Kegel vzw) 
Aanwezig Van Gisteren Rein (G3W, Geneeskunde voor de Derde Wereld) 
 Van Thielen Elke (Onafhankelijk lid) 
Verontsch. Vanthillo Anita (11.11.11) 
Aanwezig Walace Aletha (LEEF Foundation) 
  
Aanwezig Vanderlinden Annelies - Schepen van ontwikkelingssamenwerking 
Aanwezig Vanderstraeten Sam – Evenementen Coördinator 
Aanwezig De Rudder Marijke (Coördinator Dienst Welzijn) - verslag 

 
Algemeen 

0. Kennismakingsronde  
We doen een rondje van de tafel om kennis te maken met onze nieuwe secretaris, Sam, die de 
GROS in de toekomst zal opvolgen en ondersteunen. 
Welkom Sam die zich al dadelijk een beetje populair maakte met een lekkere praline en ‘bloemen-
wenskaartje’ van de Duurzame Week. 
 
Ter info: G3W werd Viva Salud, wat zoveel betekent als ‘leven en gezondheid’. 
 

1. Verslag vorige vergadering 21/06/2018 
Er werden geen bijkomende opmerkingen geformuleerd op het verslag dat intussen voor 
kennisname werd geagendeerd bij college van 30/07 + publicatie op website. 
 

Opvolging - Ter info - T-shirts Druivenfestival: 
• Katrien laat weten dat de T-shirts besteld zijn. Sandra of Beatrijs heeft deze ook betaald 
• Logo van Fair-Trade werd intussen geplaatst op Affiches – Brochures – alle uitnodigingen 
• Alle verenigingen en clubs werden aangeschreven en aangemoedigd om fair trade 

producten te gebruiken aan hun stand. 
 
Gast aan tafel 

2. Gast aan tafel: Laura Derom – Stage in Kameroen 
Laura brengt kort verslag (zie ook presentatie in bijlage) uit van haar ervaringen tijdens 6 
maanden ervaringsreis en stage in Kameroen. Ze beantwoordt nog een aantal vragen van deze 
unieke ervaring en dankt de GROS voor de financiële steun die ze kreeg. 
 
Laura is zeker bereid om verslag ook te delen in tekstvorm met een aantal foto’s, vb. via VHTG – 
de Serrist -… 
(in Vietnam van 1/10 tot 1/11) of erover te spreken als de gelegenheid zich zou voordoen. 
Ze zal zeker haar ervaringen blijven delen via oa. Het Hele Dorp, de jeugdraad,… 
 
Gros besluit om zeker het resterende deel van de subsidie uit te betalen. 
 



Beleid 
3. Adviezen:  

o Voorstel advies MVO-scan  
Advies van de MVO-scan kwam intussen op het college en is positief bevonden. Sam kreeg de 
opdracht om deze MVO-scan op te volgen en ook effectief uit te voeren.  
Hier zal zeker gevolg aan gegeven worden, maar door de drukke periode (voorbereiding 
druivenfestival, duurzame doendersdag, kerstmarkt,..) nog niet aan toe gekomen.  
 
Annelies vindt het tegelijk ook een unieke gelegenheid voor Sam om op die manier op een 
‘andere’ manier contacten te leggen met de nieuwe collega’s en kennis te maken met de werking 
van de andere diensten. 
 
Sam neemt zeker ook nog contact met Sandra hierover. 
 

4. Nieuws van de schepen 
Annelies meldde het goede nieuws al dat er een nieuwe vaste secretaris aangeduid werd. Verder 
geen nieuws. 
 

5. Interradenoverleg  
Debat op 4 oktober om 20u in GC Felix Sohie met William Van Laeken.  

• Welke vragen stelt GROS? 
• Is er nog hulp nodig? 

 
- Niet zozeer de adviesraden moeten vragen aanreiken maar mogelijks kan dit ook vanuit de 
kiezer komen > oproep doen via de serrist? 
- Seniorenraad, GROS en cultuurraad zijn trekkers – sportraad, jeugdraad en milieuraad doen niet 
mee – RLE ? 
- WW heeft alvast een aantal vragen in petto > te bezorgen via Rein voor voorbereidende 
vergadering die doorgaat op 18/09 om 10u 
- Rein zal voorstellen dat de vragen ergens centraal verzameld worden en aan William bezorgd 
worden. 
- debat moet aantrekkelijk zijn, dus ook de vorm ervan – interactie met de zaal – goede 
inleiding,…  
- jeugdraad-info hierover: vraag aan partijen om filmpje te bezorgen van max. 3 minuten als 
antwoord op bevraging die ze deden, te bezorgen voor 1/10 – 100-tal antwoorden werden 
bezorgd rond aantal thema’s (! waakzaam zijn voor interpretatie van gegevens die op deze manier 
verzameld werden). 
 
Rein woont de voorbereidende vergadering op 18/9 bij. 
Er wordt nog hulp gevraagd voor donderdag 4/10 – theaterzaal zonder tribune. 
 
Volgende bijeenkomst interradenoverleg op 26/09 met voorzitters adviesraden met o.a. resultaten 
bevraging van De Wakkere Burger. Rein bezorgde ter voorbereiding nog een keer de ‘8 vragen 
van de adviesraden’ en wil zeker ook nog bijkomende vragen/agendapunten meenemen. 
 

6. FairTradeGemeente 
Verslag 21 juni: een aantal horecazaken worden door Beatrijs aangesproken met vraag om 
medewerking – Is hier al actie voor ondernomen? (-> Zie to do lijst). 
 
3 tot 13/10: Week van de FairTrade > WW sprak aantal horecazaken aan met vraag om in 
oktober gerecht aan te bieden met enkel fairtrade-producten: Hola, Nerocafé en Hof Ten Doore 
doen al zeker mee – Oxfam-project met steun van de provincie. 
 
13/10 ook Wereldwinkeldag met als thema: ‘Draai niet rond de pot’ – met een petitie vooral ook 
gericht naar politici – aandacht voor cacaoboeren: beter loon, signalen kinderarbeid,… > 
chocopot-actie in de WW. 
 
Dankjewel Sam om bij de eerstvolgende receptie voor de duurzame helden te werken met 
FairTrade-producten. Een goede start . 



 
Navraag bij Marie of er nog gekookt wordt in het dagzorgcentrum in oktober – vooral een leuke 
activiteit die sensibiliserend kan werken. Gros wil producten betalen. Rein contacteert Marie voor 
verdere afspraken. 
 
In Tervuren kan je dankzij GROS Tervuren op 10/10 gaan kijken naar een film rond dit thema. 
Sam bezorgde informatie hierover al eerder. Eventueel in de toekomst ook inplannen in Hoeilaart. 
 
Op 16/11 wijnproeverij met Oxfam-wijn en –schuimwijn in het GC Felix Sohie. Iedereen zeker 
welkom. 
 
Ter info: recente wijziging in procedure leveringen voor WW – gebeurt maar tweewekelijks  
 
Financieel 

7.   Budget 2018: stand van zaken  
Het financieel verslag van het eerste semester werd nagekeken en goedgekeurd door de financieel 
directeur. De tweede schijf wordt eerstdaags gestort op de GROS-rekening.  
 
 

8. Aanvragen subsidie   
 Bespreking van de voorliggende aanvragen: 
 

GROS 
vergadering 

Aanvrager 
categorie -  

soort 
aanvraag 

omschrijving opmerking 

Najaar Andere aanvragen  Partner  te behandelen 

Najaar ? Impore Partner Joke Muyldermans  uitnodigen 

 
** Iemand nieuws over Impore, contact met Joke Muyldermans? Vraagt ze hetzelfde als in 2017 
of wat zijn de plannen van Joke hier eventueel mee? (in 2017: € 4500) – op facebookpagina van 
Chez Marraine staat wel bedanking voor Hoeilaart 
> Sam nodigt Joke uit voor komende GROS-bijeenkomst (okt – nov – dec) 
 
** Les Cajoutiers ? – Sam kreeg geen reactie op uitnodiging voor deelname 6/10 > te proberen 
via Luc Van Hecke >> ook afwachten voor eventuele ondersteuning 
 
** Wereldsolidariteit: kreeg niets in 2017 maar waren wel aanwezig op duurzame doendersdag 
2017 – Agnes neemt contact met Jacques omdat we hier verkeerd emailadres van hadden voor 
uitnodiging – reactie afwachten om eventueel ook dit jaar te steunen 
 
** Vluchtelingenwerk Vlaanderen ook dit jaar ondersteunen gezien situatie – in 2017: € 2000 >> 
OK voor € 3000   --  --  te koppelen aan 11.11.11-activiteiten aangezien buffet klaargemaakt 
wordt door Syrische vluchtelingen? Sandra heeft contactgegevens bij vluchtelingenwerk waar we 
eventueel kunnen informeren naar mogelijk aanbod (tentoonstellingspanelen, info,…) voor tijdens 
buffet op 11/11. 
 
** Agnes deed navraag voor verslag werking – komt eraan. 
 
** Mustapha Awad die in mei dansgroep begeleidde, is door Israëli’s gearresteerd in Palestina en 
is er sindsdien van vrijheid beroofd – heeft momenteel geen middelen om advocaat te betalen (zie 
flyer) – er is petitie lopende om vrijlating te bepleiten  >> aangezien er geen idee is wat 
achterliggende reden is, geen financiële steun vanuit Gros maar mogelijks kan iedereen wel petitie 
tekenen + eventueel ‘spaarpot’ plaatsen waar vrije bijdrage kan gegeven worden op individuele 
basis. We zoeken naar beeldmateriaal van de man  
> tafeltje extra tijdens duurzame doendersdag! 
 



Communicatie  
9.   Werkingsverslag 2017  

Rein heeft het verslag klaar en lichtte dit toe. 
 
In financieel verslag moet nog 1 aanpassing gebeuren (3de cijfer: 96154.96) 
 
Rein brengt nog de laatste correcties aan zodat het vervolgens voor kennisname naar CBS en GR 
kan + gepubliceerd kan worden op website. 
 
Ter info: WW betaalt jaarlijks ¼ van kost VHTG terug in kader laatste bladzijde die zij invullen. Er 
zou voor 2017 een factuur vanuit GROS naar WW moeten van 3942.5/4  = € 985 als deelname in 
de kosten.  
Sam zorgt voor factuur aan Oxfam-WW-Hoeilaart. 
 

 
10.   Van Hier Tot Ginder 
• Planning voor de editie van het najaar 
• Redactievergadering – iedereen welkom voor bepalen inhoud: donderdag 13/9 
• Teksten bij Carmen binnen: 8/10 deadline! 
• Mini-redactie – voor verwerking: week 15/10 > 18/10 om 20u 
• in druk: uiterlijk 22/10 
• in de brievenbus: week van 29/10 

 
 
Initiatieven 

11.   Kalender: Voorbije initiatieven (feedback) - Komende initiatieven (overzicht) 
De kalender wordt verder aangevuld (zie bijlage) tijdens de vergadering. 
 
Sam > kader aanpassen!! 

• 22/09/2018 - Kick-off campagne Migratie - Bijloke Gent > geen deelname 

• 23/09/2018 - Serreconcert bij Mia Michiels - Mia werkt met ‘koude’ serres - Korte 
keten 

• 4/10/2018 

- Duurzamer leven – Den Blank - 19u30 - Lisbet Willems (via 
archeduc) 

- Debatavond 
- Filmavond in Tervuren 

 
 

 
 

12.   Duurzame Doendersdag – 6/10/2018 
Laatste bijeenkomst ging door op 22 augustus 2018. 
 
13.1 Samenstelling programma: 

• Fashion Swap zal volledige zaal gebruiken  
o Van 10.30u tot 11.30u: inzamelen kledij en geven van ‘punten’ die later ingeruild 

kunnen worden + ophangen op rekken 
o Vanaf 12u tot 15u: ‘winkel’ voor het inruilen van punten voor andere kleding – 

overschot wordt geschonken aan goed doel 
 

• Repair café werkt ook mee op 6/10  
• Voorleessessie in de Bib met Djapo 
• Namiddag: wandeling met Beukenootje met een aantal duurzame doelstellingen die 

onderweg aan bod kunnen komen – tijdens milieuraad af te spreken hoe inhoudelijke 
invulling zal gebeuren 



• Namiddag: workshop bijenhotel maken (kinderen) > aansluitend inhuldiging in park 
waardoor nog meer link gelegd kan worden met boomgaard Terjansdelle waar ook al 
bijenhotel is – in samenwerking met RLD (regionaal landschap dijleland) 

o Wandeling zal ook eindigen in park bij nieuw bijenhotel – aansluitend apero in GC 
• Avond: Leef-foundation etentje 

o Aletha maakt afspraak met Repair Café voor ‘overname’ bar 
o Eten klaargemaakt in Brussel via ambassade 
o Transport  
o Kleine dingen worden in Hoeilaart klaargemaakt 
o Opwarmen  
o Klaarzetten tafels met hulp van aantal vrijwilligers 
o GROS-hulp gevraagd voor bardienst vanaf 16uur – eten vanaf 17uur 

 Carmen kan ingeschakeld worden 
 Geef aub een seintje aan Aletha als je wil helpen 

o Gros-vrijwilligers zijn verzekerd via GROS 
o Afwas gebeurt door vrijwilligers keuken die ook maaltijd bereiden 
o Opruim + dweilen cafetaria, keuken, 
o Drank via WW > Aletha regelt snel met Beatrijs 
o Liefst inschrijven voor etentje 
o Aletha vraagt om zeker ook nog promotie te maken – Rein zorgde al voor 

persberichtje – ook delen facebookpromotie aub 
o Buffet: vrijwilligers zorgen voor borden vullen 

 
 

 
13.2 Standhouders die momenteel zijn ingeschreven voor de ‘informatiemarkt’: 

1. Els De Greef – Artsen zonder grenzen 
2. Marianne Verbraeken – Interrand (geeft ook materiaal voor tombola) 
3. Karl Bogaert – Ekimanyelo 
4. Agnes Van Geysegem - Martin de kegel  
5. BIB – Zerowastegroup 
6. Beatrijs Dhont - Wereldwinkel 
7. Aletha Wallace – LEEF (Kan ook nog hulp gebruiken voor ‘s avonds – waar?) 
8. Moïra Picone – Fashion Swap 
9. Rein van Gisteren – EcoPower 
10. Neibo 
11. NewB 
12. Nieuwe energiecoöperatie Druivenstreek in oprichting ??  
13. Tombola: Hoe gaan we dit organiseren? 
14. Gemeente Hoeilaart  

o Adviesraden vragen of zij aanwezig willen zijn – informatie willen aanreiken > 
Sam/Marijke vragen na 

15.  Milieu: alvast tafel voorzien voor promo workshop namiddag bijenhotel maken 
16. Oxfam trailwalker – Marc Goossens 
17. Kyotomobiel (buiten) 

 
• Guido Germeijs voor Amnesty International (via Annemie contactgegevens vragen – 

guido.germeijs@telenet.be) 
• Vraag aan Werner (imker) voor voormiddag herhalen 
• Vraag regionaal landschap dijleland (contactgegevens via annelies) 
• Duurzame helden nog uitnodigen > eventueel op die manier vb. Guus Luppens,… 
• 3WPlus nog geen reactie – herinnering sturen aan Rudy Vanpee (rudy.vanpee@3wplus.be) 
• Lisbet proberen overhalen voor paar uur info 
• Rein probeert Viva Salud 
• Voedselhulp: marijke vraagt volgende week tijdens AV 
• Kringloopwinkel Vites ? – Sam doet nog navraag 
• Extra ideetjes mogen altijd bezorgd worden! 

 



De standhouders zijn door Sam aangeschreven en hebben 29/08 ook een reminder gekregen. We 
kunnen onze duurzame helden ook aanspreken op 15 september om ook een stand in te nemen.  
 
Sam stuurt nog een laatste herinnering met vraag tot deelname aan de infomarkt. 
 
Suggestie om ‘tombola’ eventueel te schrappen of creatief in te vullen – tijdens etentje uitreiking 
doen? 
 
13.3  Financieel: 
Uit vorig verslag werd gehaald: Budget: € 2000 vanuit GROS te voorzien voor organisatie van 
deze dag maar de GROS vraagt wat inbreng en ondersteuning/samenwerking vanuit de andere 
dviesraden/diensten zal zijn (ook klimaatteam en milieuraad). 
 

Kost voor organisatie: 
• Infoportieken (6 of 8 x € 25) 
• Flyer (1 zijde DDD en 1 zijde Leef-etentje) te kopiëren 
• Voorstel uitdelen van WW-appelsap in Terjansdelle tijdens wandeling - OK 
• Drankje, Soep en brood voorzien voor de standhouders via Samen Voor: 2 bonnetjes te 

voorzien per persoon 
• Vraag van Annemie: Djapo kost 95euro voor half uur. Ze vragen hen een uur, zou GROS 

de helft willen mee betalen? OK 
• Rein kocht wat materiaal voor aanmaak logo’s,…  

 
13.4 Promo 

• 1,2,3 Hoeilaart > OK 
• Facebookpagina > OK 
• UIT-agenda > OK https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/duurzame-doendersdag-

hoeilaart/9402bb7b-ca59-45c3-b1f2-78c5feaf6e23 
• Flyer > ontwerp 2017 – stuurde Rein al door – nog verder aan te passen ? (We laten deze 

drukken bij de gemeente door dienst communicatie) 
• Navragen: kan er minstens volledige pagina in HH oktober voorzien worden – met affiche? 

Als extra katern 4blz? OK 
• Banner: ligt op kast in GC – datum moet aangepast worden – Sam informeert naar een 

sticker om over de datum te kleven – Marijke informeert nog naar modaliteiten: van wie 
moet toestemming komen om deze terug op het hangen in het frame aan het GC > 
Officiële adviesvraag werd gedaan aan de raad van beheer > CBS zal beslissen – is er 
alternatief voorhanden waar banner opgehangen kan worden? We zoeken naar oplossing. 

 
! zaterdag tijdens receptie duurzame helden banner trachten als achtergrond te gebruiken. 
 
 

13.  Week van de duurzaamheid 
 
14.1 Lokale helden 
 
17 lokale helden werden aangeschreven: Agnes Van Geysegem, Steven Benats, Chris Coppin, 
beide lagere scholen, Uvalabor, Martijn Kayaert, Guus Luppens, Erik Van Camp, Lars De Laet, 
Linda Opdebeeck, Erik Plastria, Lisbet Willems, Daan Verhaeghe, Pascale De Kimpe, Werner Van 
Mieghem, Greta Uyttebroeck, Rein van Gisteren (GROS). 
 
Elk van hen gaat een tekstje sturen die we dan later zullen gebruiken in onze lokale media + op 
de website van de VVSG. 
 
14.2 Receptie 
 
15 september nodigt de gemeente alle lokale helden omstreeks 13u voor een receptie ter opening 
van de duurzame week aan het GC Felix Sohie. Voor elke pijler wordt er door de gemeente 1 
lokale held, organisatie, school, vereniging die werkt rond duurzaamheid wordt hier in de 
bloemetjes gezet.  

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/duurzame-doendersdag-hoeilaart/9402bb7b-ca59-45c3-b1f2-78c5feaf6e23
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/duurzame-doendersdag-hoeilaart/9402bb7b-ca59-45c3-b1f2-78c5feaf6e23


 
De gemeente voorziet een toespraak door de schepen waarbij alle helden kort beschreven 
worden, nadien een hapje en drankje (fair trade) 
 
Uiteraard worden de mensen van de GROS ook allemaal verwacht. 
 
 
Allerlei 

14.   Varia 
• Scholenaanbod Djapo voor 2018-2019: offerte via Anita doorgestuurd 

o 1 datum diende aangepast te worden – is gebeurd 
 

• 11 november activiteiten + 
• Weekend 11/11 + weekend ervoor: tentoonstelling vluchtelingen beeldende 

kunstenaars – Anita en vrouw Rein zijn op zoek gegaan kunstenaars – GROS 
organiseert – officiële opening op vrijdag 2/11 met Bob Pleysier om 19.30uur. 

o Telkens open op zaterdag en zondag + op aanvraag (zaal Molenberg) 
o Expo: praktische organisatie vraagt aantal kosten ten laste Gros (vb. 

vervoerskosten) 
•  

 
Komende GROS-bijeenkomsten 
Woensdag 10 oktober: lokaal Bakenbos wegens verkiezingen – schepen Annelies verontschuldigd 
Donderdag 15 november: lokaal ‘t Roth 
Maandag 10 december: lokaal Sloesveld 
 
 
 
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  

 
 

file://16dchoeil/Diensten/Vrije%20Tijd/GROS/2018/2018%20DJAPO%20-%20offerte%20scholenaanbod%20Hoeilaart%20Ws%202018.pdf
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