
VERSLAG Gros Hoeilaart – 15 mei 2018 

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

 
Aanwezig/verontschuldigd: 

 

verontsch Boel Frank (Oxfam-Wereldwinkel) 

Aanwezig Bockstal Maryleen (Broederlijk Delen en Ekimanyelo vzw) 

 Bockstal Marie-Paule (Adviseur - Onafhankelijk lid) 

Aanwezig De Rudder Carmen (Onafhankelijk lid) 

verontsch Dhont Beatrijs (G3W, Geneeskunde voor de Derde Wereld en Oxfam-Wereldwinkel) 

 Muyldermans Joke (Adviseur - Onafhankelijk lid) 

Aanwezig Vandebroek Sandra (11.11.11) 

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

Aanwezig Van Gisteren Rein (G3W, Geneeskunde voor de Derde Wereld) 

Aanwezig Van Thielen Elke (Onafhankelijk lid) 

Aanwezig Vanthillo Anita (11.11.11) 

Aanwezig Walace Aletha (LEEF Foundation) 

  

Aanwezig Vanderlinden Annelies - Schepen van ontwikkelingssamenwerking 

Aanwezig De Rudder Marijke (Coördinator Dienst Welzijn) - verslag 

 
Annelies dankt de GROS-leden voor de blijken van medeleven die ze ontving naar aanleiding van het 

overlijden van haar grootmoeder.  

 

Aan Beatrijs wensen we een spoedig herstel!! 

 

Algemeen 
1. Verslag vorige vergadering 17/04/2018 

 Rein bezorgde een paar opmerkingen die overgenomen werden. 

 + opvolging TO DO-lijst (>> onderaan agenda: graag nakijken voor aanvulling aub) 

Het verslag van de vorige bijeenkomst werd intussen, zonder verdere opmerkingen, als goedgekeurd 

beschouwd en wordt geagendeerd voor kennisname door het college + gepubliceerd op de 

gemeentelijke website. 
 

We overlopen de stand van zaken van de TO DO-lijst die we trachten zo veel mogelijk in te korten.  
 

Gast aan tafel 
2. Gast aan tafel 

 Afgevaardigde jeugdraad voor feedback ontbijtfilm die financieel gesteund werd: Louise 

Foulon is verontschuldigd – Jeugddienst Ben vroeg verslagje op en bezorgde volgende 

gegevens van Louise: 

Orper vzw, project voor straatkinderen in Kinshasa – Congo (ondersteund door de EU) 

Er zijn zes huizen waar opvang voorzien wordt voor de straatkinderen en waar ze onder andere les 

krijgen. Daarnaast zijn er ook 4 gesloten huizen met een internaatwerking. Er worden ook mensen 

ingeschakeld die op zoek gaan naar de families van de straatkinderen. Ze krijgen jaarlijks een 13.000 

euro aan giften, die rechtstreeks ingezet worden voor de kinderen. 

Hierbij ook de link naar een filmpje dat Orper gemaakt heeft:  Orper ned ondertiteld 

Barnabas.mpg.  

 

Beslissing: Factuur WW voor ontbijtfilm intussen ontvangen: € 125,55 en reeds betaald.  

Jeugdraad melden dat we hopen dat ze in de toekomst liefst kiezen voor projecten die een zekere 

binding hebben met Hoeilaart/Hoeilander actief binnen sector ontwikkelingssamenwerking. 

Jeugdraad moet wel zelf kunnen kiezen voor welk project ze opteren – Gros wil altijd suggesties 

doen. Gros aub ook vermelden op affiche, zeker wanneer een project rond 

ontwikkelingssamenwerking gekozen wordt.  

https://drive.google.com/file/d/1X6gWoElyQGLHvYhNIkNE6AMugf-SLamR/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1X6gWoElyQGLHvYhNIkNE6AMugf-SLamR/view?usp=drive_web


 Clara Gambart: aanvraag ondersteuning ervaringsreis  

Deze zomer vertrekt Clara voor vier maanden (15/07 – 15/11) naar Oeganda om in samenwerking 

met het internationaal onderzoekscentrum "Bioversity International" en de Universiteit van Leuven 

fundamenteel thesisonderzoek te verrichten. Aangezien de GROS belang stelt in de ervaringen van 

jonge Hoeilanders in derde wereldlanden en, onder bepaalde omstandigheden, ook financiële 

ondersteuning hiervoor kan geven, deed Clara een aanvraag voor ondersteuning. Hoewel het doel van 

deze reis eerder afwijkt van andere ervaringsreizen die gesteund werden, lijkt het zinvol om ook hier 

te kijken wat de ontwikkelingsrelevantie van dit toekomstig onderzoek bij de lokale Oegandese 

boeren is en hoe dit voor Clara kan leiden tot een veel bredere kijk op de derde wereldproblematiek. 

Zie ook woordje uitleg ivm haar aanvraag in bijlage bij GROS-agenda april 2018. 

 

Clara maakte een korte presentatie die ze toelichtte tijdens de vergadering. De aanwezigen hadden 

nog een aantal vragen en suggesties voor haar.  

Rein liet nog weten dat ook het project ‘Destiny Africa’ (koor van het ‘Kampala Children’s Centre) 

waar ook Hoeilander Stephan Stouffs zich voor inzet in dezelfde regio actief is als waar Clara 

onderzoek zal doen. Zij kan mogelijks nog wat nuttige tips opvragen en/of ervaringen delen met hem.   

Suggestie van Elke: ook steun vragen aan de VLIR (Vlaamse interuniversitaire raad) die in het 

verleden dergelijke reizen steunde. Elke is niet zeker dat dit nu ook nog het geval is. 

Clara is zeker bereid om verslag uit te brengen over haar ervaringsreis (verslag/foto’s) zodat mensen 

weten wat er ter plaatse gebeurt en waarvoor de GROS-middelen zoal gebruikt worden. 

Beslissing: OK voor € 800 – Marijke vraagt gegevens op voor betaling (2/3 wordt gestort voor vertrek 

– 1/3 na verslag achteraf). 

 

Beleid 
3. Adviezen  

Geen nieuwe adviezen uitgebracht. 

 

4. Nieuws van de schepen 

Geen specifiek ander nieuws van de schepen dan de punten die vandaag op de agenda staan. 

 

5. Interradenoverleg 

Volgende bijeenkomst op 07/06/2018 – voorstellen voor agenda mogen aan Rein bezorgd worden. 

 Memoranda van de adviesraden apart? + nog een gezamenlijk memorandum ? 

 

 Voorstel organisatie verkiezings’debat’ of –activiteit op 6/10/2018 (aansluitend op duurzame 

doendersdag?): standpunt GROS ?  

o Opmerking: spijtig dat debat als gevolg kan hebben dat veel mensen het etentje zullen 

verlaten om te participeren aan activiteit rond verkiezingen > niet te vroeg starten aub! 

> vraag om rekening mee te houden en eventueel andere dag te kiezen voor organisatie 

zodat mensen gezellig kunnen blijven napraten + rekening mee houden dat het al een 

lange dag zal worden voor heel wat mensen die meewerken aan Duurzame Doendersdag 

 Hoofddoel moet zijn vanuit Gros: steun project voor Leef-foundation die avond 

 Suggestie organisatie activiteit verkiezingen: de vrijdagavond of zondagmiddag bij 

voorkeur of een aantal weken eerder? 

 Standpunt GROS ivm datum: liever rustige avond houden waar mensen kunnen 

blijven zitten ipv debat in concurrentie met actie voor goed doel. 

 GROS insteek activiteit verkiezingen: duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (waarbij 

heel wat thema’s al aan bod kunnen komen) vormen liefst insteek voor debat vanuit 

GROS met focus op ontwikkelingssamenwerking. 

Rein neemt deze suggesties en bedenkingen mee naar het interradenoverleg van 7/6/2018. 

 

6. FairTradeGemeente 

Werkgroep: nieuwe datum vastleggen: >> dinsdag 12/6 /2018 

Anita verzendt uitnodiging (ook Els Uytterhoeven) - Marijke reservatie lokaal – Annelies heeft sleutel. 

Geen nieuwe aanvraag nodig momenteel voor de hernieuwing van het engagement. 

 

7. Mvo-scan (duurzaamheidsscan) voor overheden  

Sandra geeft een woordje uitleg. MVO staat voor ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ 

(duurzaam ondernemen). Recent werd de website voor ondernemingen uitgebreid met een vragenlijst 

en informatie voor overheden. Ook zij kunnen nu een test doen om te bekijken hoe zij nog meer 



kunnen inzetten op het ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (diversiteit, duurzaam aankopen, 

energie,… komen aan bod) en waar er wel al goed gescoord wordt.  

Meer info vind je op www.mvovlaanderen.be en www.mvovlaanderen.be/sector/overheid-en-

openbare-besturen  >> advies vanuit GROS om de scan in te vullen binnen de gemeentelijke 

administratie.  

Sandra en Rein zorgen voor aanvulling/eindredactie van dit advies. 

 

8. Memorandum: Feedback ontvangen ? 

Geen feedback ontvangen – moet niet opnieuw op agenda van Gros. 

 

Kan het memorandum, ook dat van andere adviesraden, gepubliceerd worden op de gemeentelijke 

website? Rein vraagt na tijdens interradenoverleg of dit kan? 

 

Financieel 
9. Financieel verslag 2017: 1ste schijf subsidie werd intussen uitbetaald 

Punt afgehandeld. In de toekomst sneller overzicht te maken zodat uitbetaling vlotter kan verlopen. 

 

10.   Budget 2018: stand van zaken  (overzicht voor opvolging ter inzage tijdens vergadering 

Geen nieuws te melden. 

Rein bezorgt aantal onkosten voor terugbetaling ivm meifeesten, ook Sandra heeft nog aantal kosten 

gemaakt hiervoor. Marijke zorgt voor scan en bezorgen van de gegevens aan Beatrijs/Sandra. 

 

11.   Aanvragen subsidie 

Bespreking van de voorliggende aanvragen: 

 

GROS 

datum 

Aanvrager 

categorie -  

soort 

aanvraag 

omschrijving opmerking 

 

 

BESLUIT 

8/03/2018 LEEF Foundation partnersteun  
ondersteuning project 

school in Liberia 

meer concrete info 

gekregen van 

Aletha – actie volgt 

€ 1550 

voor 

verzenden 

materiaal 

8/03/2018 Broederlijk Delen  partnersteun 

tussenkomst onkosten 

acties Hoeilaart + 

partnersteun 

werd uitgesteld – 

ter info 2017: € 

4500 + € 279,82 + 

infopanelen 

€ 283,53 

onkosten 

OK + € 

4500 

17/04/2018 Clara Gambart Ervaringsreis 

thesisonderzoek in 

Oeganda: problematiek 

bananenteelt - 4 maand 

info in bijlage bij 

agenda 17/04 

 

€ 800 OK 

 

17/04/2018 Bib Hoeilaart   
voorstel aankopen 

'GROS-collectie' bib 

info in bijlage bij 

agenda – ter info 

2017: totaal € 

1003,48 

OK 

voorstel: 

cat. 1! 

17/04/2018 
Artsen Zonder 

Grenzen 
  brief + folder Syrië GROS-post 

- 

15/05/2018 Wereldsolidariteit   
campagne schone 

sportkleren 
GROS-post 

- 

15/05/2018 

Druifstappers -

Regina 

Vanherentals 

 Oxfamtrail 

mail 26/04 aan 

Beatrijs – ter info 

2017: € 1500 

€ 1500 + 

cafetaria 

15/05/2018 
Comité 

Druivenfestival 
  

T-shirts druivenfestival 

2018 – offerte € 1719,41 

mail 14/05 katrien 

– ter info 2017: € 

2323,02 

Geen 

betaling 

dit jaar 

 

 Aanvraag van Regina Vanherentals voor de DRUIFSTAPPERS: deelname Oxfamtrail in de 

Hoge Venen. (Startgeld = € 1500) 

o Organisatie van spaghettiavond op vrijdag 15/06/2018 > akkoord Gros voor reservatie 

cafetaria via Gros mits vermelding op promotiemateriaal (cfr. vorig jaar). 

http://www.mvovlaanderen.be/
http://www.mvovlaanderen.be/sector/overheid-en-openbare-besturen
http://www.mvovlaanderen.be/sector/overheid-en-openbare-besturen


 Aangepast na bespreking GROS 21/06:  Steun: € 1500 (naar analogie met soortgelijke eerdere 

aanvragen). De druifstappers doen zelf ook een inspanning om het startgeld te kunnen betalen 

(haalbaar via de spaghettiavond). Beatrijs verwittigt Regina Vanherentals. 

 

 Comité Druivenfestival – (mail 14/05/2018): vraag steun aankoop T-shirts Druivenfestival 

o Ter info: het gaat om hetzelfde soort materiaal als vorig jaar, zelfde lokale leverancier, de 

offerte is nog iets goedkoper: offerte Worktex 2018: € 1719,41 – 100 stuks 

o Gros betaalde sinds de start van ‘fair trade gemeente’ al voor de t-shirts. 

o Vorig jaar kwam Erwin Gysens (voorzitter comité) langs om de vraag te bespreken >> er was 

toen onder meer vraag GROS om t-shirts duurzaam te hergebruiken, om inspanning te doen 

om logo fairtrade gemeente meer zichtbaar te gebruiken, om fairtrade artikelen te 

gebruiken/verkopen. Er kwam intussen geen evaluatie. Wel werden opnieuw een aantal vragen 

gesteld bij dit gegeven:  

 Moet het logo ‘FairTrade-gemeente’ niet standaard zichtbaar zijn bij gemeentelijke 

initiatieven? Dat engagement is de gemeente toch aangegaan? 

We stellen vast dat het thema ‘fair trade’ maar heel weinig aan bod komt tijdens het 

druivenfestival en amper zichtbaar is – wat is de meerwaarde dan van deze uitgave? 

 Waarom worden t-shirts of een deel ervan niet hergebruikt? > terug aankoop 100 stuks? 

 Waarom moet GROS van de gemeentelijke middelen die ze ontvangt een budget opnieuw  

ter beschikking stellen aan een andere gemeentelijke organisatie ? – zelfde boodschap 

eigenlijk ook voor de vraag vanuit de bib voor de aankoop van boeken. 

o Steun: dit jaar geen betaling van de t-shirts > naar de toekomst toe te (her)bekijken – 

misschien kan de FairTrade-Werkgroep een aantal suggesties formuleren aan het 

gemeentebestuur? 

Schepen Annelies zal standpunt melden aan comité druivenfestival en college: geldstroom 

is niet logisch + zeer weinig voeling en feedback van fairtrade-link met festival (en bij 

uitbreiding bij andere gemeentelijke initiatieven). 

Aangepast na bespreking GROS 21/06: De vraag werd opnieuw besproken en er werd besloten 

in 2018 de T-shirts nog een keer te betalen. 

 

 Leef-foundation: Aletha heeft extra informatie meegebracht over het bouwproject van de school 

en de stand van zaken in verband met de inzameling van boeken en de verzending ervan.  

o 2 gebouwen voor verschillende leeftijdsgroepen > bouw is gestart met middelen die reeds 

verzameld werden – materialen worden ter plaatse aangekocht (vb schoolbanken,…) – boeken 

zullen eerder van hieruit verzonden worden (vb samenwerking met school uit Waterloo). 

o Boeken: 115 dozen + 21 in de school nu gestockeerd en op te halen voor eind juni – grote 

internationale school bevestigde dat er ook in de toekomst nog boeken verzameld worden. 

o Verzenden naar Liberia (zie ppt van Aletha – via schip) is ‘duty-free’ indien voor educatief 

materiaal (kan ook als cargo verstuurd worden maar dan ongeveer € 1000 + douanekosten). 

De goedkoopste manier lijkt verzending via schip te zijn. Aletha informeerde intussen nav de 

verschillende suggesties die vorige GROS-bijeenkomst gedaan werden. 

 Indien gewenst kan er vanuit Gros oproep gedaan worden voor het ter beschikking stellen 

van camionette om vervoer te doen naar locatie van waaruit verzending zal gebeuren > 

hoeveel ruimte is nodig? (Sandra kent misschien iemand die transport hier kan regelen) 

 Timing: na laatste ophaling boeken gebeurt verzending – liefst voor eind zomervakantie 

 Ter plaatse: doel om in september 2019 operationeel te zijn voor wat kleuterschool betreft 

– overheid doet nog controle ter plaatse maar draagt zelf niet bij op financieel gebied 

(overheid heeft zelf een aantal scholen maar dit is eerder beperkt) - boeken en educatief 

materiaal worden nu nog verdeeld binnen andere projecten > eens de school klaar is, zal 

er ook inzameling gebeuren voor de nieuwe school. 

 Er worden nog een aantal acties gepland hier in Vlaanderen + proberen om in Canada via 

contactpersoon ook inzameling te doen 

o Steun: OK voor tussenkomst in kosten verzending (cfr steun voor leraar Ekimanyelo): € 1550. 

 

Belangrijk om zeker te zijn dat de boeken die hier ingezameld worden daar bruikbaar zijn > 

bewuste keuze om hier op zoek te gaan naar geschikte, Engelstalige boeken – wat hier 

ingezameld wordt, is zeker actueel en daar bruikbaar + zal opgevolgd worden hoe gebruikt wordt 

en wat mogelijkheden zijn – vb wiskunde, wetenschap, literatuur,… - recente boeken! 

 



Etentje tijdens duurzame doendersdag > ook dan proberen via beeldmateriaal actie meer zichtbaar 

te maken – zo ook meer enthousiasme/steun voor project beogen. 

 

 Broederlijk Delen 2018: Aanvraag steun voor projecten in Oeganda 

Maryleen bezorgt het overzicht van de opbrengsten van de verschillende acties die in Hoeilaart 

georganiseerd werden (koffiestop vrijdagmarkt en in de bib - lentefeest Sint-Clemensschool - 

Solidaire maaltijd + 2 x omhaling Jezus-Eik + gebedsdienst vormelingen): € 4950,10 inkomsten 

 Wereldwinkel zorgde al voor het aperitief tijdens de solidaire maaltijd  

 Aan GROS wordt (net als de voorbije jaren) tussenkomst gevraagd voor de gemaakte 

onkosten voor wafeltjes, film ivm project die geprojecteerd werd tijdens maaltijd + 

partnersteun voor Broederlijk delen. De onkosten voor vb. de solidaire maaltijd werden al 

verrekend in de opbrengsten. 

 Steun: OK voor terugbetaling onkosten wafeltjes, film en kleine uitgaven (zie overzicht 

Maryleen): € 283,53 + partnersteun € 4500. 

 

Aangepast na bespreking GROS 21/06:  Algemene opmerking naar aanleiding van de bespreking 

van de diverse steunaanvragen:  

Vraag naar evaluatie van de huidige toewijzingsprocedure en –criteria naar aanleiding van de 

bespreking van de diverse steunaanvragen > voor de toekomst: evalueren van onze 

subsidiepraktijk en waar nodig herbekijken. 

 

Besluit:  

> Het subsidiereglement voor de verdeling van de GROS-middelen kan op een aantal punten 

geëvalueerd en verfijnd worden - nadenken naar komende legislatuur hoe er een zekere verdeling 

kan gebeuren vb op basis van aantal en soorten acties die er gedaan worden: nu is het vaak 

duidelijk voor grotere acties waar ook veel voor gebeurt en minder makkelijk kiezen voor kleinere 

initiatieven die éénmalige vraag stellen voor ondersteuning  

 * Voorbeelden van subsidie/ondersteuningsreglementen uit andere gemeenten opvragen 

 * Binnen GROS evaluatie van het reglement en de verdeling van middelen de voorbije periode 

> Sensibiliseren is heel belangrijk in het verhaal! 

> Bij de evaluatie ook te bekijken hoe ondersteuning van (semi)’gemeentelijke’ initiatieven een 

plaats kan krijgen in het verhaal + zowel te bekijken vanuit standpunt GROS als FairTrade-

gemeente. (vb. Bib-collectie – Druivenfestival – ontbijtfilm gemeentelijke jeugdraad) 

 

12.  GROS-collectie Bib 

Bespreking van het voorstel met 3 categorieën. (Frank bezorgde voorstel – in bijlage bij agenda) 

 
Er werd al in 2017 in vraag gesteld of het wel een taak van de GROS was/is om het volledige 

bestelvoorstel te weerhouden voor subsidiëring > zie ook vorig verslag waarin een aantal argumenten 

geformuleerd werden. 

Auteur Titel

Acosta, Alberto Buen vivir : Latijns-Amerikaanse filosofie over goed leven 1

Saris, Frans W Darwins cijferslot : onze eigen draai aan de evolutie 2

Heynssens, Sarah De kinderen van Save : een geschiedenis tussen Afrika en België 1

Raworth, Kate Donuteconomie : in zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw 2

Morton, Timothy Duistere ecologie 3

Meek, Hans

Ecologica : waarom verkleining van de menselijke impact op de biosfeer moeilijk maar 

onvermijdelijk is 3

Khalifeh, Majd Herboren : hier komt een nieuwe Belg 2

Rabhi, Pierre Het geluk van het genoeg : pleidooi voor soberheid 3

Siebelink, Jeroen Het wereldschokkende en onweerstaanbaar lekkere verhaal van Tony's Chocolonely 1

Van Ypersele, Jean-Pascale In het oog van de klimaatstorm 3

Aziz, Rachida Niemand zal hier slapen vannacht 2

Stollman, Anneleen Over het leven : inleefboek armoede 3

Channouf, Jamila Sandwichkinderen 2

Abouleish, Ibrahim Sekem : sociaal ondernemen brengt de woestijn tot bloei 1

Groen, Adriaan Vertrapt gras : een noodhulparts in Afrika 1

Gratz, Alan Vluchteling 1

Eickholt, Wim Wat ik nou toch heb meegemaakt! : verslag van een jaar dakloosheid 3

1 = GROS-boek

2 = must voor bibliotheek

3 = niet strikt GROS-boek

Voorstel bestelling GROS maart 2018



Besluit: betaling van de boeken die we als zuiver gericht op GROS/ontwikkelingssamenwerking 

catalogeren (categorie 1). Hoewel de bibliothecaris argumenteerde dat er dan waarschijnlijk een deel 

van dit lijstje niet aangekocht wordt, lijkt het ons zinvol om de komende maanden af te wachten en 

eventueel later nog een bijkomende aankoop te financieren. Vorig jaar ging het om een totaalbedrag 

van € 1003,48. Marijke vraagt na wat de kostprijs nu zal zijn. 

 

Communicatie  
13.   Werkingsverslag 2017  

Geen nieuws te melden. 

 

14.   Van Hier Tot Ginder 

Editie zomer 2018 - stand van zaken: afspraken zijn gemaakt tijdens overleg van de redactieraad.  

 

15.   Website en flyer aanpassingen 

Geen nieuws te melden. De FairTrade-werkgroep bekijkt dit tijdens de eerstkomende bijeenkomst. 

 

16.   Hier Hoeilaart   

Geen nieuws te melden. 

 

Initiatieven 
17.   Kalender 

 Voorbije initiatieven (feedback)  -  Komende initiatieven (overzicht) 

Zie bijgewerkte kalender voor overzicht in bijlage. De chronologische volgorde werd omgedraaid. 

 

18.   Meifeesten 2018:  Evaluatie ‘gastland Palestina’ 

 OK, goed: Palestina kwam duidelijk in beeld en werd opgemerkt door de aanwezigen 

 Dans soms beetje chaotisch: in toekomst beter te programmeren > er waren wel goede 

afspraken met Doendervolk en ambassade hierover maar de praktijk was anders + weinig 

Hoeilanders deden actief mee hoewel dit de eigenlijke bedoeling was.  

 Actieve participatie was een doel voor vb. dans maar dit werd niet gerealiseerd. Er werd vooral 

gekeken door de aanwezigen.  

 Door verscheidenheid aan activiteiten is de ‘passage’ van GROS zeker goed gelukt 

 In de toekomst ‘vrije bijdrage’ vragen aan de mensen voor vb hapjes, buttons,…  

 Doelstelling van een aantal activiteiten niet altijd bereikt: vb kookdemonstratie was eigenlijk 

gewoon een proeverij – dans werd niet interactief maar eerder een voorstelling 

 Evaluatie met ambassade moet nog gebeuren – met heel wat improvisatie van vrijwilligers 

werd het wel een mooie ervaring.   

 Toekomst: gastland in de kijker is zeker een meerwaarde maar we moeten er rekening mee 

houden dat we de verwachtingen naar de partners niet te hoog mogen leggen (vb. voor 

bereiding proevertjes diende er heel wat door de Hoeilanders gedaan te worden om tijdig klaar 

te zijn) 

 Als soortgelijk initiatief herhaald wordt, zeker ook rekening mee houden dat er op het terrein 

amper voorzieningen zijn voor vb. bereiding voeding. 

 

Algemeen meifeesten:  

 Verwarrend dat er 2 verschillende affiches waren (meifeesten en buitenspeeldag) – het was 

niet voor iedereen duidelijk dat er ook op zaterdag heel wat te beleven viel… 

 … zeker omdat de folder met het activiteitenoverzicht dit jaar niet via de post verdeeld werd. 

Mensen vonden de mooie flyer wel bij onder andere handelaars en gemeentediensten of via 

media maar hierdoor werden vermoedelijk ook heel wat mensen niet bereikt. 

 Tot slot een pluim voor de vrijwilligers van Doendervolk! 

 

 

19.   Duurzame Doendersdag – 6/10/2018 

 Voorstellen – inspiratie ? 

 Combinatie met Repair Café – Fashion Swap – Tweedehandsbeurs 

Annelies laat weten dat Marijke binnenkort een uitnodiging voor overleg bezorgt aan alle betrokken 

diensten/partners om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om invulling te geven aan deze dag.  

GROS is hoofdorganisator - intern te bekijken wat wij als initiatieven zullen nemen die dag 



+ aan te vullen met organisaties die passen binnen duurzame doelstellingen > repair café/fashion 

swap – milieuraad? (bereidheid voor wandeling in de namiddag/klimaatteam? – tweedehandsbeurs? – 

verwendag bib ? 

>> zoals eerder al gezegd moet ‘ontwikkelingssamenwerking’ centraal staan voor GROS (vb 

wereldmarkt + aan te vullen initiatieven rond SDG’s) 

 

Annelies legde al contacten met Repair Café en Fashion Swap + deed navraag bij milieudienst. De 

Gezinsbond zou graag op 6 oktober ook tweedehandsbeurs organiseren. 

 

Allerlei 
20.   Varia 

 Herinnering: Vrijwilligersacademie - uitnodiging voor 2 infoavonden 

 

 Ontvangst nieuwe inwoners: wie kan er namens GROS aanwezig zijn bij de ontvangst nieuwe 

inwoners op zaterdag 2 juni - 12u15 in gemeentehuis? > Rein is dan in Frankrijk 

vrijwilligerswerk aan het doen. Te bevestigen via info@hoeilaart.be voor 30 mei. 

o Aletha kan aanwezig zijn – ook als lid van het welkomteam 

o Folders GROS te bezorgen + FairTrade-vlaggetjes op kaastaart (kast GC Felix Sohie)  

 

 Provinciaal Africa-filmfestival – Rein zag er goede film die eventueel hier ook kan vertoond 

worden – eventueel intergemeentelijk te organiseren? Elke bezorgde de link met info over 

filmvertoning GROS-film in Overijse: http://www.denblank.be/kalender/une-saison-en-france/ 

 
Komende GROS-bijeenkomsten 

Donderdag 21 juni: lokaal ‘t Roth 

Dinsdag 11 september: lokaal ‘t Roth  

Woensdag 10 oktober: lokaal Bakenbos wegens verkiezingen 

Donderdag 15 november: lokaal ‘t Roth 

Maandag 10 december: lokaal Sloesveld 

 

 
TO DO LIJST GROS 17/04/2018 >> voor opvolging 

 WAT? WIE? HOE?  - RESULTAAT 

  

STAND VAN ZAKEN  

Oxfam lessenpakket. 

Beatrijs zal Vera vragen 

om Nico te contacteren om 

op school langs te komen.  

Beatrijs   Groene Dal wil WW 

bezoeken? – Beatrijs 

neemt mee naar 

vergadering WW 

Opvolging vraag Damiaan-

actie: navraag bij wie we 

terecht kunnen met  

vragen over Damiaanactie  

Marijke  Navraag bij Damiaanactie Meneer Pollentier is 

actief – gegevens bij 

Gros-secretaris 

Het collegeverslag ivm de 

wapenstilstandsherdenking 

doorgeven. 

Annelies OK 

 

Er werd al 

gemeld dat 

Frank 

contactpersoon 

is voor GROS 

(die dag ook nog 

activiteit voor 

11.11.11) 

 

Dringend navraag doen 

over de planning 

novemberplechtigheden 

2018! > Marijke via 

mail - reactie nog 

afwachten 

Frank contacteerde 

groepje – vrij op 11/11 

– dringend te weten 

wat gemeente eigenlijk 

van plan is op 11/11: 

Cultuurraad? – 

heemkundige kring 

tentoonstelling? – … 

>> optreden kan 

aansluiten bij de 

11.11.11-brunch rond 

14.30/15u in cafetaria 

Frank neemt contact op 

en legt vast 

Fair Trade trekkersgroep Anita Vergadering op dinsdag 

12/6 

Marijke lokaal! - Anita 

bereidt voor + zorgt 

voor uitnodiging 

mailto:info@hoeilaart.be
http://www.denblank.be/kalender/une-saison-en-france/


Fair Trade: kaartje op 

website aanvullen 

Contact met Sequoia, 

Delhaize, Isca/Holar 

Anita & Carmen Wordt geagendeerd voor 

vergadering FT-werkgroe) 

Anita spreekt aan – 

Carmen werkt verder 

uit 

GROS & FairTrade 

foldertje 

Rein Gegevens actualiseren – 

idem: agenda vergadering 

FT-trekkersgroep 

Rein: te bezorgen 

voor ontvangst 

nieuwe inwoners 

Duurzame Doendersdag – 

6 oktober 

Iedereen Nadenken over mogelijke 

invulling van deze dag – 

suggesties bezorgen  

 

 

Wie coördineert 

organisatie?  

Samenwerking Gros – 

milieu/klimaatteam – 

eventueel nog andere 

raden > bekijken op 

interradenoverleg? 

 

Zie agendapunt 19 

 

 

Rein: Jan Lenaerts wil 

die dag vanuit 

cultuurraad graag 

lijsttrekkersdebat 

organiseren – wordt 

nog besproken in DB 

cultuurraad – meer 

adviesraden bij 

betrekken indien 

mogelijk – te bekijken 

op interradenoverleg  

Eric: 

milieu/klimaatteam – 

film? 

 

 Als er wereldmarkt 

georganiseerd wordt > 

uit te nodigen in juni!! 

Meifeesten in de toekomst  te bekijken hoe we via 

GROS oppikken voor de 

verschillende organisaties 

die standje hadden in 

verleden 

 

 

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 

OK, antwoord Annelies 

tijdens GROS – Frank is 

contactpersoon rond 

deze materie 

  

>> zie hoger! 

   

  

ALGEMEEN 

  

   

Uitbetalingen toelages  Sandra en Beatrijs  

Redactieraden VHTG Carmen  

Agenda en verslagen 

vergaderingen GROS 

Tijdelijk: Marijke  

 


