
VERSLAG GROS – 12 november 2020 
ONLINE - 20u 

 

Aanwezig/verontschuldigd: 

 

Aanwezig Boel Frank (Oxfam-Wereldwinkel) 

Aanwezig Bockstal Maryleen (Broederlijk Delen en Ekimanyelo vzw) 

 Bockstal Marie-Paule (Adviseur) 

Aanwezig De Rudder Carmen (Voorzitter - Onafhankelijk lid) 

Aanwezig Dhont Beatrijs (Oxfam-Wereldwinkel en Viva Salud) 

 Muyldermans Joke (Impore) 

Aanwezig Vandebroek Sandra (11.11.11) 

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

Aanwezig van Gisteren Rein (Viva Salud) 

 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 (verslag) 

 

Carmen bezorgt Marijke via mail nog een puntje voor opvolging van het vorig verslag. 

 

1. FairTrade Gemeente 

1.1.  Herbevestiging titel - Invullen Fair-O-Meter 

Marijke kreeg een woordje uitleg van de nieuwe coördinator FairTradeGemeenten en kan aan 

de slag om het invullen van de Fair-O-Meter op te starten. Er werd aangegeven dat er toch 

ook heel wat informatie opgevraagd moet worden bij andere diensten en actoren.  

Beatrijs en Anita zijn bereid mee te werken om de bevraging te vervolledigen (uiterlijk 

17/01/2021). 

Eens dit gebeurd is, kan de titel ‘FairTradeGemeente’ hopelijk verlengd werden.  

 

1.2.  Heropstart ‘trekkersgroep’: rondvraag suggesties geïnteresseerden 

• Anita en Beatrijs zijn kandidaat 

• Mogelijks zijn er een aantal vrijwilligers van de Wereldwinkel bereid. 

• Suggestie om opnieuw een ruime oproep te doen in de VanHierTotGinder’ en Hier 

Hoeilaart >> vacature maken hiervoor + informatie delen rond FairFrade.  

Anita, Beatrijs en Marijke werken voorstel uit. 

 

 

2. Financiën 

2.1.  Aanvraag uitbetaling 3de schijf toelage GROS door financieel beheerder 

In november betaalt de financieel directeur de derde schijf van de GROS-subsidie. Marijke 

doet navraag om dit in orde te brengen. Deze keer dient de GROS geen documenten in te 

dienen hiervoor.  

 

2.2.  Subsidiereglement GROS: stand van zaken    

• Bespreking van de laatste versie van het voorstel: Marijke zorgt voor de nodige 

aanpassingen zodat dit reglement nog dit jaar definitief goedgekeurd kan worden. 



• Annelies vraagt om het zeker ook voor te leggen aan de gemeenteraad zodat de 

raadsleden hiervan officieel kennis kunnen nemen.  

• Dit reglement vormt de basis voor de besteding van de middelen die de GROS ter 

beschikking krijgt om de doelstellingen rond ontwikkelingssamenwerking te realiseren. 

• De Gros houdt er rekening mee dat dit reglement voor een aantal jaar gebruikt zal 

worden maar in de toekomst onderhevig kan zijn aan budgettaire schommelingen. Voor 

deze legislatuur ligt in het meerjarenplan het budget vast maar het is onduidelijk wat de 

toekomst brengt. Indien nodig zullen dan de voorziene bedragen per onderdeel in het 

reglement mogelijks bijgestuurd moeten worden.  

 

2.3.  Nieuws uit Rwanda (Impore – via Joke Muyldermans) + vraag partnersteun 

Joke bezorgde via mail een stand van zaken van Impore. De GROS keurt op basis van deze 

gegevens de partnersteun voor 2020 goed.  

 

2.4.  Aanvragen subsidie en partnersteun:  

GROS 

vergadering 
Aanvrager 

categorie -  

soort aanvraag 
omschrijving opmerking 

 11.11.11. Partnersteun 
Koepelorganisatie – in 

2019: € 10.000  
OK € 10.000 

 Wereldwinkel  3de schijf subsidie OK voor betaling 

 Impore Partnersteun € 4500 in 2019 OK € 4500 

 

Stand van zaken financiën:  

Beatrijs geeft toelichting bij de stand van zaken op basis van document dat ze vandaag 

bezorgde. 

• 11.11.11. workshops in scholen gaan nog door maar mogelijks dienen de geplande 

data gewijzigd te worden. Factuur volgt nog: we betalen deze pas te na afloop van de 

workshops.  

 

 

3. Initiatieven 

3.1.  Duurzame Doendersdag 10/10/2020: evaluatie 

• Ondanks corona en het feit dat deze editie eind augustus niet leek door te gaan, werd het 

een geslaagd initiatief. Met weinig middelen en inzet werd een mooi aanbod gerealiseerd. 

• Kleinschalig, divers aanbod, verscheiden publiek, samenwerking tussen verschillende 

verenigingen en raden. 

• Promotie heeft gewerkt (zeker ook via scholen blijven communiceren in toekomst als er 

aanbod voor kinderen is)  

• Redelijk veel bezoekers, ook mensen die we anders niet zien. 

• GROS-initiatieven: Bubbelboxen OK! en ook de film werd gesmaakt  

o Door de combinatie met andere initiatieven werden verschillende doelgroepen 

aangesproken 

 

3.1.1. + Suggestie om vaker een GROS-filmvoorstelling te organiseren 

Film was leuk en voor verschillende doelgroepen (zowel kinderen als senioren) toegankelijk. 

Suggestie om in overleg met Afrikafilmfestival te bekijken welke titels nog geprogrammeerd 

kunnen worden. Organisatie kan gebeuren door GROS, al dan niet met andere partners (vb 

Davidsfonds, 5 voor 12,…). Inkom vragen voor het goede doel moet kunnen. 



De GROS zou ook kunnen meewerken/aansluiten bij aanbod met grotere projecties (vb zoals 

film in het park – suggestie: drive-in op Gemeenteplein). Waar mogelijk aansluiten bij andere 

initiatieven in de toekomst. 

 

3.1.2. ter info: intentie tot intergemeentelijke samenwerking rond duurzame 

initiatieven 

Vorige week was er een online overleg met actoren uit Overijse, Tervuren, Huldenberg en 

Hoeilaart: verkennend gesprek (oorspronkelijk vooral vanuit klimaatoogpunt) om af te tasten 

welke mogelijkheden rond samenwerking er eventueel zijn om intergemeentelijk een aantal 

initiatief meer op mekaar af te stemmen, te promoten,… 

 

Elementen die vanuit de GROS rond duurzaamheid en de ontwikkelingsdoelstellingen aan bod 

komen, kunnen op die manier zeker ook ruimer aan bod komen. Het is vooral de bedoeling 

dat actoren zoals de milieuraad/-dienst hier in eerste instantie aan meewerken en een actieve 

rol in opnemen. 

 

3.2.  11.11.11. weekend: evaluatie 

• Uiteindelijk dienden alle initiatieven die voorzien waren, geannuleerd te worden. Enkel de 

verkoop van aperoboxen kon doorgaan en werd een mooi succes.  

• Kosten drukwerk mogelijks in te dienen in kader relancemaatregelen (impulssubsidie voor 

geleden verlies omwille van annulatie). 

 

3.3.  Week van de Fair Trade – Wereldwinkeldag 17/10: evaluatie 

• Ondanks maatregelen toch redelijk wat bezoekers over de vloer en op terras die zaterdag 

• Vlak erna kwam lockdown: WW is momenteel gesloten en heropent volgende week en 

verkoopt enkel het toegestane aanbod (niet op zondag) – webshop werkt goed tot grote 

tevredenheid van klanten voor oa de snelle opvolging van bestellingen 

 

 

4. Nieuws van en vragen aan de schepen 

• Suggestie/vraag van schepen Joris Pijpen rond actie www.11.be/murals4change  

Vraag aan de GROS-leden om dit project van 11.11.11. te bekijken zodat dit in december 

besproken kan worden: is de GROS bereid om hier praktisch aan mee te werken en dit te 

financieren? Zo ja, welke locaties worden voorgesteld vanuit de GROS om aan te pakken? 

>> volgende bijeenkomst te beslissen. 

 

  

5. Varia 

5.1.  Werkingsverslag: stand van zaken 

Voornemen om werkingsverslag deze maand op de agenda te zetten. Carmen bezorgt het 

ontwerp in de komende dagen/weken en hoopt dat er gezien de impact van corona begrip is 

dat dit geen prioriteit kreeg. 

 

 

5.2.  GROS-boekencollectie in de bib 

In de Van Hier Tot Ginder van november verscheen een artikel van Frank rond het aanbod 

van GROS-boeken in de bib. Het zou fijn zijn moest er in de online bibcatalogus op één of 

http://www.11.be/murals4change


andere manier een aanduiding zijn waardoor duidelijk wordt dat dit om de ‘GROS-collectie’ 

gaat. Dit zou vroeger zeker het geval geweest zijn (GROS-sticker op de boeken) 

Akkoord met het voorstel om dit met de bibliothecaris te bekijken. 

 

5.3.  Nieuws uit Sri Lanka (Martin De Kegel – via Agnes Van Geyseghem) 

Agnes stuurde verschillende foto’s en een verslag door in verband met de projecten van 

‘Martin De Kegel’ in Sri Lanka. In bijlage, een fotoselectie en verslag. 

 

 

Komende bijeenkomsten GROS 2020:  

• Dinsdag 8 december > online 

Aangezien Marijke met verlof gaat, nu al de oproep om voorstellen voor de agenda te 

bezorgen. Zeker te bespreken: Reglement – Werkingsverslag - Financieel verslag + 

Virtueel klinken op het nieuwe jaar. 

 

 

TO DO-lijst – nog verder aan te vullen 
 

WAT? WIE? HOE?  - RESULTAAT STAND VAN ZAKEN 

Nieuw subsidiereglement Carmen/Marijke  Werkgroep voorstel uitwerken Te finaliseren 

Voorstel aan RLE Marijke Terug oppikken met Tessa – 

vraag om langs te gaan 

Opnieuw bezorgd aan 

Tessa 

Overzicht subsidie & uitgaven 

duidelijker 

Marijke  Aangepaste weergave 

verslagen + algemeen 

overzicht 

Verfijnen en bij te 

werken op basis van 

opmerkingen 

financieel directeur 

Werkingsverslag 2019 

  

Carmen/Marijke   

Infrastructuurreglement: 

suggesties (23/01/2020) 

GROS-leden Opmerkingen/suggesties bij 

nieuw reglement  

 

Framing en (beeld-)taal ivm 

ontwikkelingshulp 

Rein GROS 25/06/2020 toelichting 

> verder rond werken? 

 

Antwoord op 8 vragen vanuit 

adviesraden 

Marijke   Marijke bespreekt 

met bevoegde 

schepen + navragen 

Pieter die gesprek 

had met Rein? 

Antwoord vraag ivm 

spandoek DDD 

Marijke  Navraag bij Katrien  Advies van RvB GC 

werd door college 

gevolgd – 

antwoordbrief 

opvragen + bezorgt 

feedback 

Reservatie 11.11.11 in 2020 
(23/01/2020) 

Marijke Informeren modaliteiten, 

voorwaarden,… 

Ook navragen 

mogelijkheden 

toekomst 

SDG’s en MVO-scan 

((23/01/2020) 

Marijke Navragen interradenoverleg + 

binnen administratie  en MAT 

te bekijken 

Hoe meer zichtbaar 

maken + wie zal dit 

opvolgen ? 

Fair trade werkgroep Marijke - Anita Bespreken afdelingshoofd > 

MAT 

Ook aankoopbeleid 

navragen! 

Fair Trade wijn in GC 
(23/01/2020) 

Marijke Bespreken afdelingshoofd Opnemen in groter 

geheel fairtrade-

aankoopbeleid 



Nog uit te nodigen gasten aan tafel: 

• Julie Vanstallen - verslag van haar reis naar Niger  

• Hildegarde Van Hecke ivm project van haar nichtje www.rayoflove.be in Tanzania. 

• Iemand van provincie i.v.m herziening subsidiereglement Noord-Zuid-projecten 

• Iemand van de jeugdraad i.v.m organisatie jeugdraadfilm en steun van GROS 

ADVIEZEN – voor 

opvolging 

  

2017 – novemberplechtigheden OK, antwoord Annelies tijdens GROS – Frank is 
contactpersoon rond deze materie 

Extra navraag gedaan: 
planning blijft behouden 
– burgemeester verwijst 
in toespraak expliciet 
naar 11.11.11-
activiteiten en inzet 
vrijwilligers hiervoor + 

uitnodiging voor 
deelname maaltijd 

2018 – MVO scan CBS 6/08 Niet OK Sam >> terug 
op te pikken in 2020  

 ALGEMEEN    

Uitbetalingen toelage Sandra en Beatrijs  

Redactieraden VHTG Carmen  

VHTG– exemplaar voor archief Marijke  

Agenda en verslagen  GROS Marijke  

 

 

 

http://www.rayoflove.be/

