
VOORSTEL VERSLAG VERGADERING 
GROS Hoeilaart – 17 december 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) 

Verontschuldigd De Rudder Carmen (Onafhankelijk lid) 

Aanwezig  Dhont Beatrijs (Oxfam-Wereldwinkel en Viva Salud) 

Aanwezig  Muyldermans Joke (Adviseur) 

Aanwezig  Vandebroek Sandra (11.11.11) 

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

Verontschuldigd  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 (verslag) 

 

 

1. Gast aan tafel:  

Joke Muyldermans brengt nieuws uit Rwanda. 

 

Joke geeft een woordje uitleg aan de hand van een korte presentatie (zie bijlage):  

Het medische luik wordt nu volledig gestuurd vanuit UZ Leuven naast de andere activiteiten die 

vanuit de VZW georganiseerd worden. Verschillende projecten bestaan er nog steeds. Sinds 2015 is 

er ook erkenning van de Rwandese partner waardoor het weeshuis erkenning krijgt ter plaatse. 

‘Chez Marraine’ is tijdelijk opvanghuis, nu aangevuld met sociale kinderopvang waar een aantal 

kinderen opgevangen worden terwijl mama’s bijvoorbeeld cursus volgen – ook opvolging 

ondervoede kinderen waardoor ook daar meer aandacht voor deze problematiek. 

 

Opvolging baby’s met laag geboortegewicht gestart dankzij steun van GROS Hoeilaart. Bedoeling 

om in 2020 opvolging zeker verder te zetten zodat er een duurzame werking ontstaat en opvolging 

van kindjes nog kan blijven.  

Ook dit jaar zijn er vanuit België nog een aantal studenten in de regio actief geweest, hoofdzakelijk 

in het ziekenhuis.  

Bedoeling van Joke is om zeker nog een keer terug te gaan maar omwille van tijdgebrek is dit 

momenteel niet mogelijk. 

 

 

Julie Vanstallen laat zich vanavond verontschuldigen maar zal in 2020 verslag uitbrengen van haar 

reis naar Niger. 

 

 

2. Verslag vorige vergadering 18 november: opvolging 

 Gemeenteraad nam kennis van het GROS-jaarverslag 2018 – vraag om in de toekomst vooral 

verslag uit te brengen van de werking van GROS. 

 

 Er kwamen geen opmerkingen/suggesties meer bij het bijgewerkte ontwerp van statuten en 

huishoudelijk reglement >> agendering voor college en gemeenteraad is OK. 

 

Marijke stelt via mail officieel vraag aan GROS-leden wie kandidaat is om Rein op te volgen + 

melding dat er op 23/01 nieuwe voorzitter gekozen wordt. Overdracht doen we bij een drankje 



van de wereldwinkel (Beatrijs en Frank zorgen hiervoor) – tegelijk is dit ook onze 

nieuwjaarsdrink (> Marijke: Molenberg te reserveren hiervoor - frigo!). 

 

 TO DO lijst wordt overlopen en aangevuld. 

 

 

3. Aanvragen subsidie -  Bespreking van de voorliggende aanvragen: 

 

 Uitgestelde aanvragen van vorige bijeenkomst te bespreken 

 

GROS 

vergadering 
Aanvrager 

categorie -  

soort aanvraag 
omschrijving opmerking 

22/10/2019 Impore  Joke gaf toelichting 
In 2018: € 4500 – akkoord om 

verder te zetten € 4500 

 Viva Salud   

Wachten op filmavond 3/12 die 

Rein organiseert + bijkomende 

vraag Rein via mail 13/12 

 Andere ?… … …   
Zijn er nog steunvragen voor 

noodhulp? 

 

Nog een goeie € 36.000 over – Beatrijs geeft overzicht van wat er al betaald werd voor 2019. 

 

Nieuwe beslissingen: 

 

 Impore: OK voor € 4500 

 

 Viva Salud: opbrengst bar filmavond (€ 63) werd ook overgemaakt aan Viva Salud – 

afrekening van de cultuurwaardebons volgt nog.  

OK voor terug € 5000  

 

 Les Cajoutiers: navraag doen bij Vera Bockaert en Luc > Beatrijs stuurt een berichtje met 

vraag of ze nog actief zijn en wat we eventueel kunnen doen – uitnodiging voor woordje uitleg 

 

Nog een aantal facturen moeten betaald worden – Beatrijs en Sandra volgen dit verder op. 

Laatste schijf subsidie is uitbetaald: volledig OK voor 2019. 

 

 Aanvraag noodhulp: Beatrijs heeft geen specifieke vragen gevonden – wel momenteel in de 

actualiteit: vraag Unicef voor noodhulp kinderen in Afghanistan (ondervoeding, achterstand 

onderwijs): OK voor steun € 750 via Unicef.  

Anita vraagt aan Rein of hij hierover persberichtje kan verspreiden.  

 

 Dringende vraag Annemie Pijcke van de Bib om nog een aantal boeken te bestellen dit jaar.  

Frank heeft lijst doorgenomen en na overleg met Rein aantal titels niet weerhouden. Ook nu werd 

wel breder gekeken dan ‘louter ontwikkelingssamenwerking’. Frank bezorgt het overzichtje en laat 

alvast weten dat er ook een aantal kinderboeken besteld worden deze keer. 

Suggestie om ze ook in de kijker te zetten rond periode koffiestop Broederlijk Delen in de bib. 

 

 

4. Vragen aan en nieuws van de schepen 

 

* zie ook volgende puntje: vragen in verband met infrastructuurreglement + vraag waarom GROS 

niet gevraagd werd hierover advies te formuleren + vraag om dit alsnog te kunnen doen. 

 

* vragen in verband met gebruik keuken/polyvalente zaal in het nieuwe centrum en mogelijkheden 

voor vb 11.11.11.weekend: Beatrijs kreeg de boodschap van organisatoren wafelenbak dat er 

mogelijks een probleem is voor organisatie activiteiten in het GC Felix Sohie > te bekijken of vb 

etentje op 11/11 kan en de afterwork eventueel op 10/11 + kwis op zaterdag 7/11 – Marijke doet 

navraag + terug te agenderen op volgende bijeenkomst GROS. Tot nu werd het 11.11.11.-

weekend steeds georganiseerd in het weekend voor 11 november of de dagen rond en op 11/11. 



 

* vraag naar stand van zaken aftoetsen en toepassing SDG’s en MVO-scan: zichtbaarheid van de 

SDG’s in de gemeente - wie zal hier rond werken en hoe? > zie verder + vraag te stellen bij 

interradenoverleg of er interesse is vanuit andere raden om dit te bekijken. 

 

 

5. Initiatieven 

 

Wat geweest is: 

 Palestinafilm ‘3000 Nights’ op 3 december – info van Rein:  

o Zie ook eerder in dit verslag in verband met toelage Viva Salud + Rein liet weten dat 

kassaldo 240 euro al doorgestort werd naar Viva Salud + afrekening vanuit dienst Vrije 

Tijd volgt nog  

o cultuurwaardebons werden ook geldig verklaard door de dienst VT en zullen eveneens 

afgerekend worden 

o Er zijn 55 bezoekers geweest, mooi resultaat en zeker ook knappe film – zwaar thema. 

o Rein geeft aan wel vaker een film te willen draaien. Het vertalen van de ondertitels kostte 

hem evenwel veel meer tijd dan gedacht. 

Mogelijks zijn er ondertitelde films beschikbaar die in de toekomst aan bod kunnen komen 

binnen het reguliere aanbod. De dienst vrije tijd blijft vragende partij voor suggesties en 

samenwerking met verenigingen/raden. 

Vraag aan Rein om voorstellen voor organisatie van dergelijke initiatieven zeker tijdig 

te bespreken tijdens bijeenkomst GROS. 

 

Wat nog moet komen: 

 Aletha: voorstel koor-/muziekuitvoering ? 

Aletha zong vroeger in een muziekband en heeft link met een koor in Waterloo die mogelijks een 

optreden willen verzorgen in Hoeilaart ten voordele van Leef-foundation.  

Ze informeert nog of er een voorstelling ingepland kan worden, vb. eind maart in het GC Felix 

Sohie.  

Aletha vraagt dan zeker nog ondersteuning aan de GROS voor promotie,… + doet navraag bij balie 

wat mogelijk is. 

 

 Nieuwjaarsdrink ‘Klinken op 2020’ op zondag 5 januari: zijn er een paar GROS-vrijwilligers die 

een handje willen helpen bij opbouw en/of opruim? 

Rein en Anita willen zeker helpen indien nodig. 

 

 Nieuwjaarsevent 11.11.11. op zaterdag 18 januari 2020: wie zal Hoeilaart vertegenwoordigen 

in Brussel? (https://www.11.be/artikels/item/nieuwjaar)  
4 mensen van GROS en wereldwinkel zullen deelnemen – inschrijving is al gebeurd. 

 

 Filmvoorstelling in GC Felix Sohie op 17/03 ism GROS?: aanwezigen zijn niet op de hoogte van deze 
organisatie – uitdrukkelijke vraag om dergelijke voorstellen zeker te bespreken vooraleer dit bevestigd 
wordt (uit navraag blijkt het hier om misverstand te gaan omdat in drukproef programmafolder voorjaar 
‘ism GROS’ vermeld staat maar moet Druifkracht worden). Marijke vraagt deze aanpassing nog te doen. 
 

 

6. Varia 

 

 Planning bijeenkomsten 2020: voorstel kalender te doen na terugkeer Carmen. 

 

 Ter info: Rein zal niet langer GROS-vertegenwoordiger zijn binnen de milieuraad. Hij 

probeert wel tijd vrij te maken voor de klimaatwerkgroep. 

o Oproep te doen bij leden GROS wie eventueel interesse heeft in vertegenwoordiging 

binnen milieuraad en/of werkgroep(en) ervan. 

 

 Vraag naar Fair-Trade aanbod tijdens recepties, ontvangsten,… georganiseerd door 

gemeente: waarom niet vb chips, hapjes,… met producten uit wereldwinkel voorzien? 

 

https://www.11.be/artikels/item/nieuwjaar


 Vraag jeugdraad voor ondersteuning ontbijtfilm + voorstel project om te steunen: we 

stellen Leef-project van Aletha voor (scholenbouw,…).  

Aletha kan project voorstellen + GROS is bereid om materiaal ontbijt te financieren.  

Beatrijs bezorgt antwoord en vraagt dat iemand van jeugdraad langskomt voor woordje 

uitleg zodat er ook bekeken kan worden of GROS nog extra bijdrage levert. 

 

 

Kalender – volgende bijeenkomsten:  

 Donderdag 23 januari 2020 – 20u: is OK voor Carmen – mag bevestigd worden 

 

 

TO DO-lijst 

 

WAT? WIE? HOE?  - 

RESULTAAT 

STAND VAN ZAKEN 

Navraag lidmaatschap bij Elke, 

Marie Paule en Joke 

Marijke  Vraag via mail 

18/11/19 

* Elke: stopt (tijdelijk) 

* Marie-Paule: interesse maar 

kan weinig deelnemen 

* Joke: interesse en probeert tijd 

vrij te maken 

Verslag werkgroep 

subsidiereglement 

Carmen  Tegen GROS 23/01 

Voorstel nieuw 

subsidiereglement 

Carmen  Tegen GROS 23/01 

Iemand van provincie uitnodigen Marijke   Nog TO DO 

Afspraak Fair Trade wijn GC Beatrijs – 

Katrien 

 Katrien overleg met huidige 

wijnleveranciers gevraagd 

Antwoord op 8 vragen vanuit 

adviesraden 

Marijke   Marijke bespreekt met bevoegde 

schepen en formuleert voorstel na 

verlof – na te vragen bij Pieter 

want gesprek gehad met Rein 

Overzicht subsidie duidelijker: 

voorstel document maken 

Marijke    

Antwoord vraag ivm spandoek 

DDD 

Marijke  Navraag bij Katrien  Advies van de RvB GC werd door 

college gevolgd – Marijke vraagt 

antwoordbrief op + bezorgt 

feedback 

    

NIEUW    

Van Hier Tot Ginder – 

exemplaar voor archief 

Marijke Navraag TO DO – 

wordt dit zeker 

bezorgd door serrist? 

 

Reservatie voor 11.11.11-

etentje op 8/11/2020 in Koldam 

Marijke Informeren 

modaliteiten, 

voorwaarden,… 

Gros vraag via brief te stellen 

waar ze momenteel voor staan en 

op welke locatie dat kan – wat zal 

er aanwezig zijn en welke 

mogelijkheden + welk 

keukenmateriaal aanwezig 

Nieuwe aanvragen noodhulp? Beatrijs  Zie overzichtje steunaanvragen 

Planning GROS 2020 Marijke  Wachten op Carmen 

SDG’s en MVO-scan Marijke Navragen 

interradenoverleg + 

binnen administratie 

te bekijken 

Hoe meer zichtbaar maken + wie 

zal dit opvolgen 

    

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 OK Sam! >> terug op te pikken in 

2020? 

 ALGEMEEN    

Uitbetalingen toelage Sandra en Beatrijs  

Redactieraden VHTG Carmen  

Agenda en verslagen 

vergaderingen GROS 

Marijke  

 
 


