
VOORSTEL VERSLAG VERGADERING 
GROS Hoeilaart – 15 november 2018 

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

Aanwezig/verontschuldigd: 
 
Aanwezig Boel Frank (Oxfam-Wereldwinkel) 
Aanwezig Bockstal Maryleen (Broederlijk Delen en Ekimanyelo vzw) 
Afwezig Bockstal Marie-Paule (Adviseur) 
Aanwezig De Rudder Carmen (Onafhankelijk lid) 
Aanwezig Dhont Beatrijs (Oxfam-Wereldwinkel en Viva Salud) 
Aanwezig Muyldermans Joke (Adviseur) 
Verontschuldigd Vandebroek Sandra (11.11.11) 
Verontschuldigd Van Geyseghem Agnes (Wereldsolidariteit, Femma en Martin De Kegel vzw) 
Aanwezig van Gisteren Rein (Voorzitter GROS, Viva Salud) 
Afwezig Van Thielen Elke (Onafhankelijk lid) 
Aanwezig Vanthillo Anita (11.11.11) 
Afwezig Wallace Aletha (LEEF Foundation) 
  
Aanwezig Vanderlinden Annelies - Schepen van ontwikkelingssamenwerking 
Aanwezig Vanderstraeten Sam – Evenementencoördinator 
  

 
Algemeen 

1. Verslag vorige vergadering 10/10/2018 
Verslag gelezen en goedgekeurd 

 
2. Gast aan tafel:  -   Joke Muyldermans – Chez Marraine – Steun van Gros  

- Lucie en Stephan Corijnen – Les Cajoutiers – Steun van Gros 
Beide gasten geven een uitgebreide presentatie over hun werking. 

 
3. Adviezen:  

Geen verdere informatie 
 

4. Nieuws van de schepen 
 

• Suggesties van Annelies aan de GROS voor de toekomst: 
 Annelies meldt dat ze opnieuw portefeuillehouder zal worden voor 

ontwikkelingssamenwerking voor komende legislatuur 
 Ze zal terug een bepaalde lijn proberen te krijgen in het geven van subsidies 

(Hiervoor samenzitten begin volgend jaar) 
 Vergaderingen volgend jaar: 10 zijn te veel. Andere raden doen er 4-5 

vergaderingen. Nuttig om tussenin vergaderingen over bepaalde thema’s 
(bv. avond sprekers) te hebben. Voor de voorbereiding van bepaalde 
activiteiten kunnen werkgroepen gevormd worden die apart vergaderen. 

 De bedoeling is om samen een beleidsnota te schrijven 
 
Rein reageert dat er al “een bepaalde lijn” is (en dat de GROS die bij zijn decembervergadering 
zoals gepland zal voorleggen aan Jacques Meevis van het Vierdepijlersteunpunt). De GROS qua 
vergaderintensiteit vergelijken met andere adviesraden is volgens hem onjuist omdat adviseren 
slechts een bescheiden aspect is van het takenpakket dat de GROS van de gemeenteraad heeft 
gekregen. 
 

5. Interradenoverleg  
 

• Nieuwjaarsreceptie: georganiseerd door adviesraden – 6 januari 2019 



o Rein geeft aan om aanwezig te zijn als raad.  
• Volgende interraden 12/12:  vraag om daar nogmaals aan te halen naar de resultaten 

van de analyse betreffende het onderzoek van De Wakkere Burger.  
 

6. FairTradeGemeente 
 

• De Fair Trade week   
Evaluatie medewerking van 3 restaurants (Hola, Nero café en Hof ten Dooren).  
 

- Hola startte pas half oktober met de actie. 
- Hof ten Doore had desserts met Oxfamproducten (Het logo stond bij op de 

menu) 
- Over het Nerocafe bestaat grote tevredenheid. (Praktisch elke dag hebben ze 

schotels verkocht) 
- Er werd over het algemeen voldoende reclame gemaakt. Volgend jaar nog meer 

reclame rond maken. Ook in de gaten houden om foto’s te maken zodat we die 
later ook kunnen gebruiken. 

 
• Toelichting Fair trade Campagne voortzetting (Rein zal toelichting geven) Deze link 

wijst naar een verslag op het internet: https://goo.gl/tkxdEF  
 

• In GC Felix Sohie is geen fruitsap (fairtrade) – Katrien heeft dit met Anita besproken + 
contact gehad met de brouwer. Het is voor deze leverancier moeilijk om hier in te 
voorzien.  
Dus voorstel om dit bij de Wereldwinkel in Hoeilaart te kopen en dit dan ter plaatse te 
leveren. Brouwer op papier laten schrijven dat hij geen fair trade kan leveren.  

 
 

7. Nieuws van de Bib 
 

Er mag door Annemie terug een lijst opgemaakt worden van GROS-boeken voor aankoop.  
  Frank heeft een lijst gekregen en heeft ze bekeken. 

Hij heeft een aantal boeken positief geadviseerd. Afgesproken dat ze in het vervolg 
altijd de lijsten op voorhand zal verkrijgen. 
Frank stelt voor dat hij deze lijst bekijkt en altijd toelicht aan de vergadering wat er 
uit de bus komt. 

 
8. Budget 2018: stand van zaken  

 
• Beatrijs geeft toelichting. 

o Oplijsting gemaakt: 27000 euro op de bank, maar de financieel beheerder gaat in 
november de 3de schijf storten. Als we dat krijgen hebben we bijna 60000 euro. 

o 11.11.11 wordt dezelfde partnersteun gegeven 
o Chantal Poullaert moet opnieuw uitgenodigd worden, voordat we ze opnieuw iets 

geven. (Sam stuurt uitnodiging). 
o Rein geeft aan dat er nog kleine bijdrages nodig zijn voor de tentoonstelling + eigen 

kosten die hij gemaakt heeft. Beatrijs zal dit doorgeven. 
o Rein stelt voor om een cadeaubon wereldwinkel te geven aan de mensen van de 

kunsttentoonstelling – Geschenk aan Mohamed die grote bijdrage geleverd heeft is 
voorstel vanuit de GROS 

o Factuur van Gros aan de wereldwinkel van 985 euro voor de 4 de pagina in de van 
hier tot ginder. (Sam bezorgt aan Beatrijs) 

• Laatste schijf moet betaald worden (22 November 3de schijf) 
 

 
 
 
 
 

https://goo.gl/tkxdEF


 
 
 
 
 

9. Aanvragen subsidie   
9.1 Bespreking van de voorliggende aanvragen: 

 

GROS 
vergadering 

Aanvrager 
categorie -  

soort 
aanvraag 

omschrijving opmerking 

10/10 LEEF Foundation Lid Besluit partnersteun 1500 
euro. 

Beatrijs vraagt 
het 
rekeningnummer 

     

15/11 Impore Partner Joke Muyldermans  Uitnodigen 

 
 

o Laura Derom (jongerenreis) heeft haar volledig bedrag gekregen. 
 

o 12-12: 750 euro is overgemaakt (Rein maakte persartikel voor de Serrist) 
 

 
o 2de schijf subsidie wereldwinkel mag nu betaald worden en in december de volgende. 

 
 

 
10. Van Hier Tot Ginder 

 
Planning van het volgende nummer 

- Bespreking op de volgende vergadering.  
o Carmen bezorgt de data aan Sam. 

 
 

11. Initiatieven 
 

Kalender: Voorbije initiatieven (feedback) - Komende initiatieven (overzicht) 
De kalender wordt verder aangevuld (zie bijlage) tijdens de vergadering. 
 
 
Wat geweest is: 

• 11/10: Provinciehuis – Start Fair-Tradecampagne  
• 13/10: Wereldwinkeldag: 80 chocopotten werden geruild, iedereen heeft er zelf nog zaken 

bij gekocht wordt aangegeven door Beatrijs.  
• 18/10: redactievergadering VHTG 
• 3-4-10-11 /11: expositie Allemaal Mensen 
• 11/11: Herdenkingsactiviteiten 

o De burgemeester stond in zijn officiël toespraak bij het oorlogsmonument aan het 
gemeentehuis stil bij de belangrijke bijdrage die ook de vredesbewegingen 
vervullen. 

• 11/11: DUWOH: helaas niet doorgegaan door zieke zangeres 
• 10/11: 11.11.11-Quiz 
• 11/11: 11.11.11-Wereldlunch  

 
 

Wat nog moet komen: 
 



- 16-11 om 20u: Wijnproeverij (Oxfam Wereldwinkel) 
- 14-16/12: Kerstmarkt – (Wereldwinkel zal 3 dagen een ) 
- Meifeesten 2019: Bespreking keuze welk gastland (Komen we volgende vergadering op 

terug) 
 

12.  Varia 
Agenda van volgende keer: 

Film spelen georganiseerd vanuit de GROS  
 Anita heeft contact genomen met Afrika filmfestival, tot nu toe nog geen 

antwoord. 
Ter kennisname: Rein geeft toelichting op effect GROS-advies uit 2012 over herbruikbare 
bekers. (Sam stuurt het artikel mee met volgend verslag) 

 
13. Komende GROS-bijeenkomsten 

 
• Maandag 10 december: lokaal Sloesveld 

 
14. TO DO LIJST  

 
WAT? WIE? HOE?  - RESULTAAT 

 
STAND VAN ZAKEN 

Fair Trade: kaartje op 
website aanvullen 

Contact met Sequoia, 
Delhaize, Isca/Holar 

Anita & Carmen Wordt geagendeerd voor 
vergadering FT-

werkgroep) 

Anita spreekt aan – 
Carmen werkt verder 

uit 

Fair Trade gemeente – 
herbevestiging 

Anita Gegevens bezorgen aan 
GROS-leden 

 

GROS & FairTrade 
foldertje 

Rein Gegevens actualiseren – 
idem: agenda vergadering 
FT-trekkersgroep 

Rein: te bezorgen 
voor ontvangst 
nieuwe inwoners 

Meifeesten in de toekomst  Idee voor een gastland 
 

 

Inititiatieven die gesteund 
worden toevoegen aan 
website Hoeilaart (Bv. 
Impore, Les Cajoutiers) 

Sam Navragen bij dienst com. 
gemeente 

 

MVO-scan Sam  Sam en Sandra gaan 
hiermee van start na de 
verkiezingen 

Subsidieverdeling Iedereen  
 

Goede praktijkvoorbeelden 
verzamelen voor latere 
bespreking – evaluatie van 
het systeem te agenderen 
in het najaar 

 

Subsidieverdeling  Jacques Meevis uitnodigen 
voor het najaar 

Zal aanwezig zijn in 
december 

 
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  

 
 


	Algemeen

