
VOORSTEL VERSLAG VERGADERING 
GROS Hoeilaart – 18 november 2019 

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

Aanwezig/verontschuldigd: 

 

Aanwezig  Boel Frank (Oxfam-Wereldwinkel) 

 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) 

 Muyldermans Joke (Adviseur) 

Verontschuldigd Vandebroek Sandra (11.11.11) 

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

Aanwezig van Gisteren Rein (Voorzitter GROS, Viva Salud) 

 Van Thielen Elke (Onafhankelijk lid) 

Aanwezig Vanthillo Anita (11.11.11) 

Verontschuldigd Wallace Aletha (LEEF Foundation) 
  

Aanwezig  Vanderlinden Annelies - Schepen van ontwikkelingssamenwerking 

Aanwezig De Rudder Marijke – Dienst Vrije Tijd en Welzijn (verslag) 

 

1. Verslag vorige vergadering 22 oktober: opvolging 

 
Zie opvolging in takenlijst onderaan: we overlopen het overzichtje en vullen dit verder aan. 

Er werden verder geen opmerkingen bij het verslag ontvangen. 
 

2. Statuten en huishoudelijk reglement GROS: bespreking bijgewerkt voorstel 

 

Zie bijgewerkt voorstel in bijlage: Marijke deed aanpassingen op basis van de opmerkingen die 

geformuleerd werden tijdens de voorbije vergadering. 

Aan de GROS-leden wordt gevraagd het voorstel in bijlage nog even grondig door te nemen en 

eventuele opmerkingen te bezorgen. 

Marijke paste nog ‘Noord-Zuid-beleid’ aan naar ‘lokaal mondiaal beleid’ zoals gevraagd tijdens 

deze bijeenkomst. 

 

Graag reageren op het ontwerp van tekst voor 26 november. Statuten kunnen dan ter 

goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad van december. 

 

 

3. Aanvragen subsidie -  Bespreking van de voorliggende aanvragen: 

 

GROS 

vergadering 

Aanvrager 

categorie -  

soort 

aanvraag 

omschrijving opmerking 

22/10/2019 Impore  
Joke uitgenodigd voor 

toelichting (mail 12/11) 

Komt langs op 

17/12 

 Viva Salud   

Wachten op 

filmavond 3/12 die 

Rein organiseert 

18/11/2019 11.11.11. Partnersteun 

Gezien de initiatieven die 

ook dit jaar georganiseerd 

werden, zelfde steun als 

in 2018 

€ 10.000 - OK 



18/11/2019 Wereldwinkel  

2de schijf (resterend deel 

van 2019 want dit jaar in 

2 delen) 

OK voor uitbetaling 

resterend deel 

 

* Navraag doen wat de eventuele plannen zijn van Joke Muyldermans voor Impore. Zij komt langs 

op de GROS van 17 december voor toelichting. Dit jaar werd er (nog) geen initiatief genomen in 

Hoeilaart. 

 

* Ook in 2019 werden heel wat initiatieven genomen in het kader van de 11.11.11-actie. GROS 

keurt goed om opnieuw € 10.000 subsidie partnersteun te geven. Deze organisatie is ook een 

waardevolle koepelorganisatie die allerhande ondersteuning biedt voor de werking en inhoud van 

lokaal mondiaal beleid. 

 

* Viva Salud had een infostandje tijdens de lezing van Serge Muyldermans maar er kwam weinig 

reactie. De filmavond in december is nog een extra initiatief van Viva Salud in Hoeilaart. 

 

* Damiaanactie kreeg opnieuw toestemming om tijdens de actieperiode ook in Hoeilaart actief te 

zijn – het gaat om een algemene aanvraag, geen concrete vraag voor een actie in onze gemeente. 

 

* Agnes doet nog navraag naar de uitbetaling van steun aan organisaties zoals Martin De Kegel: is 

intussen gebeurd. 

Wereldsolidariteit deed ook dit jaar geen steunaanvraag en heeft ook geen concrete plannen voor 

een initiatief in Hoeilaart. De contactpersoon van Agnes is momenteel niet meer actief binnen de 

organisatie. Zij informeert nog even naar de huidige stand van zaken. 

 

Naar aanleiding hiervan wordt nog herhaald dat het belangrijk is dat er bij steunaanvragen in de 

toekomst zeker moet bekeken worden welke lokale initiatieven eventueel genomen worden door 

aanvragende organisaties. Op die manier wordt extra aandacht geschonken aan het lokaal 

informeren en sensibiliseren van bevolking. 

 

Marijke doet navraag bij Brecht naar de timing van betaling van de laatste schijf van de subsidies 

aan GROS voor 2019 (3de schijf wordt betaald zonder tussentijdse afrekening). 

 

4. Vragen aan en nieuws van de schepen 

 Beleidstoelichting meerjarenplan – zie ook mail van Rein hierover 

Annelies komt kort terug op de beleidstoelichting die vorige week door het college gegeven werd 

voor de meerjarenplanning 2020-2025. 

Wat ontwikkelingssamenwerking betreft, wordt voor de komende jaren € 85.000 voorzien wat 

ongeveer 0.7% van het budget betekent. Over de 5 jaar gespreid zal er in totaal iets meer dan € 

3.500 meer verdeeld zijn dan de voorziene 0.7%.  

Aangezien er binnen de meeste domeinen een besparingsronde was, is dit goed nieuws voor 

lokaal mondiaal beleid. 

 

Hopelijk komt er vanaf nu (na de afhandeling van de voorbereiding van hernieuwde statuten,…) 

terug meer ruimte vrij om vooral meer werk te maken van de inhoud van de beleidsdoelstellingen. 

Samen met de GROS zullen we bepalen hoe het lokaal mondiaal beleid de komende maanden 

verder vorm zal krijgen, hoe we Fair Trade opnieuw extra onder de aandacht kunnen brengen, 

welke initiatieven kunnen bijdragen tot meer informeren en sensibiliseren over deze materie,…  

 

Marijke stuurt de presentatie van de beleidstoelichting door naar de GROS-leden. 

Suggestie voor de toekomst: er bleken niet veel inwoners aanwezig te zijn op de toelichting – 

mogelijks kan de uitnodiging hiervoor iets aantrekkelijker gemaakt worden. 

 

5. Initiatieven 

 

Wat geweest is: 

  11.11.11-weekend: mooie opkomst voor de verschillende initiatieven 

Een aantal suggesties voor de toekomst:  



 Bij afterwork beter omschrijven dat er eten voorzien is – nu dachten velen dat het 

gewoon om ‘hapje’ ging waardoor ze eerst aten vooraleer af te zakken naar het GC. 

 De kwis telde 26 deelnemende ploegen. Suggestie Rein om inhoud meer aan te passen 

aan thema 11.11.11. en waar actie voor staat. 

 Lunch met Syrisch buffet: smaken verschillen, de meningen waren verdeeld over het 

aanbod – mogelijks te bekijken om volgend jaar voor andere formule te kiezen 

 

Naar aanleiding van evaluatie werden volgende vragen en opmerkingen geformuleerd: 

 Kan er in GC iets voorzien worden om affiches, vlag, prijslijsten,… op te hangen en dit 

zowel in cafetaria als serre waar dat nu eigenlijk niet mogelijk is. 

 

 Reservatie voor activiteiten 11.11.11. op 6 – 7 – 8 november 2020. Beatrijs werd 

gecontacteerd door organisatoren van wafelenbak want zou op dezelfde zondag doorgaan. 

o Vraag of etentje nog kan in het GC dan wel of er ook verhuisd moet worden naar de 

nieuwe sport- en jeugdsite – welke voorzieningen zullen er zijn voor gebruik – 

welke kookmogelijkheden zullen er zijn – wat na een week grabbelpaswerking: zal 

zaal volledig opgeruimd en netjes zijn - … 

o Annelies meldt dat nieuw infrastructuurreglement nog moet toegelicht worden voor 

raden en voor goedkeuring naar gemeenteraad moet. Verenigingen en organisaties 

moeten dus nog op de hoogte gebracht worden en informatie krijgen over de 

nieuwe voorwaarden voor het gebruik van de verschillende vrijetijdsinfrastructuren. 

o TO DO: navraag waar reservaties moeten gebeuren en bij wie men terecht kan voor 

vragen rond gebruik en beheer van de ruimtes +polyvalente ruimte in nieuwe 

Koldam reserveren voor 8/11 in de veronderstelling dat etentje daar moet 

doorgaan. Wafels bakken mag dan nog wel in de serre van het GC? 

 In de toekomst meer aandacht hebben voor informeren en sensibiliseren: is de boodschap 

van de 11.11.11-actie ook effectief bij de mensen geraakt door hun deelname aan de 

initiatieven? Hoe kunnen we daar nog meer op inzetten? 

 Tijdens de novemberplechtigheden had de burgemeester het in zijn speech ook expliciet 

over de vredesbeweging, de initiatieven die ook vandaag nog genomen worden tegen 

geweld, de lokale acties voor 11.11.11. en de vrijwilligers die hiervoor in de weer zijn.  

Het blijft spijtig dat de verschillende activiteiten net niet mooi op mekaar aansluiten maar 

het lijkt niet mogelijk om dat nog beter te doen. Vraag om in de toekomst misschien wel 

meer gezamenlijke communicatie rond te organiseren. 

 

 

Wat nog moet komen: 

 Palestinafilm (Rein) op 3 december: 

o vraag van Rein om opbrengst te storten via Viva Salud naar Health Work Committees 

Rein vraagt om nog een extra inspanning te doen om dit initiatief te promoten. Hij zorgt nog voor 

een aantal affiches met duidelijke vermelding dat het om een filmavond gaat. Marijke neemt ze 

mee naar de Koldam omdat daar het weekend ervoor heel wat bezoekers zullen zijn. 

Er wordt uiteindelijk toch voor geopteerd om de film af te spelen in de theaterzaal waar het 

aangenamer is om te zitten voor een filmvoorstelling. 

De wereldwinkel zorgt ervoor dat er na afloop nog iets kan gedronken worden in de cafetaria. 

 

 

6. Varia 

 Beatrijs kijkt na of er nog steunaanvragen voor noodhulp verwacht kunnen worden. Op dit 

moment is er geen nieuwe aanvraag binnen. 

 

 Planning bijeenkomsten 2020: we wachten de terugkeer van Carmen af om de 

jaarplanning op te maken. Voorstel januari: 23/01 – 20uur > moet nog bevestigd worden. 

 

 Anita zal de vergadering van december voorzitter aangezien Rein verontschuldigd is. 

 

 Marijke informeert naar het gebruik van de buttonmachine door gemeentediensten of 

andere verenigingen. Dit is zeker mogelijk maar wel op voorwaarde dat er voor het 



materiaal gezorgd wordt om de buttons te maken. Koffertje met toestel staat momenteel 

bij Rein. 

 

 Er wordt geïnformeerd naar acties voor ‘De Warmste Week’ die een link hebben met GROS. 

 

Kalender – volgende bijeenkomsten:  

 Dinsdag 17 december 

 Donderdag 23 januari 

 

 

7. TO DO LIJST  

 

WAT? WIE? HOE?  - 

RESULTA/AT 

STAND VAN ZAKEN 

Navraag lidmaatschap bij Elke, 

Marie Paule en Joke 

Marijke   Vraag via mail 18/11/19 

Verslag werkgroep 

subsidiereglement 

Carmen   

Voorstel nieuw 

subsidiereglement 

Carmen   

Iemand van provincie gast aan 

tafel 

Marijke   Nog TO DO 

Abonnement MO overzetten Beatrijs  Beatrijs vraagt na – 

opvolgen of Aletha 

volgende uitgave 

ontvangt 

 

Afspraak Fair Trade wijn GC Beatrijs – 

Katrien 

 Katrien overleg met huidige 

wijnleveranciers gevraagd 

Nog toegevoegd: Navraag 2 

soorten fruitsap in berging 

Marijke Via Katrien – vraag 

aan brouwer 

niet voldoende voorraad in 

WW – voor de zekerheid extra 

geleverd door brouwer 

 

vandaag werden vanuit WW 

20 bakken afgezet in GC 

Jaarverslag 2017 website Marijke   OK 

Jaarverslag 2018 bezorgen Rein Agenda GR 

november 

OK – staat op agenda 

Jaarverslag 2018 website Marijke    

Nieuw voorstel statuten en HR Marijke   Marijke af te werken 

Antwoord op 8 vragen vanuit 

adviesraden 

Marijke   Marijke bespreekt met 

bevoegde schepen en 

formuleert voorstel na verlof 

Overzicht subsidie duidelijker: 

voorstel document maken 

Marijke    

Joke Muyldermans uitnodiging 

ivm impore 

Marijke   Joke kan aanwezig zijn op 

17/12 

GVS drankfactuur LEEF-etentje Aletha   

# taken 11.11.11 Marijke  Via Anita bezorgd OK – in principe alles 

uitgevoerd 

Hulp etentje 11.11.11 oproep Anita   

Organisatie film 3/12 Rein  Zie hoger 

Antwoord vraag ivm spandoek 

DDD 

Marijke  Navraag bij Katrien  Advies van de RvB GC werd 

door college gevolgd – Marijke 

vraagt antwoordbrief op en 

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,… 

 

Navraag uitbetaling laatste 

schijf subsidie 

Marijke   

Nieuwe aanvragen noodhulp? Beatrijs   

Planning GROS 2020 Marijke   

Affiche promo film 3/12 Rein   

    

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  

 


