
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 20 NOVEMBER 2012  
 
Aanwezig : Anita Vanthillo, Marc D’Haenens, Carmen De Rudder, Joke Muyldermans, Rein van 
Gisteren en Beatrijs Dhont 
 
Verontschuldigd : Robby Beelen, Sandra Vandebroek en Els Uytterhoeven 
 
 

1. EVALUATIE VAN HET WERELDFEEST OP 6 OKTOBER 2012  
 
Het Wereldfeest was een groot succes : 

- Leuk programma : wereldspelen – workshops – kinderanimatie – talkshow – optredens 
- Lekkere wereldkeuken 
- Goede organisatie 
- Efficiënte promotie 

 
Minpunten :  

- De scholen werden te weinig betrokken bij het Wereldfeest. Daar hadden we beter promotie 
moeten voeren. 

- Wereldwinkel  vindt dat de organisatie te weinig aan bod kwam o.a. in de talkshow. Er was 
ook kritiek op het interview met GROS-voorzitster Anita Vanthillo in het speciaal Van Hier tot 
Gindernummer. Volgens Robby Beelen werd ook daarin te weinig aandacht besteed aan de 
rol die Wereldwinkel speelde in het opstarten van GROS-Hoeilaart.  

 
Suggestie : 

- Het zou leuk zijn als GROS elk jaar een Wereldfeest organiseert in het najaar. Weliswaar 
kleinschaliger dan nu het geval was maar met aandacht voor vreemde culturen. Dit wordt 
zeker een discussiepunt voor 2013. 

 
2. EVALUATIE 11.11.11-CAMPAGNE IN HOEILAART 

 
De datum voor de 11.11.11-campagne was niet goed gekozen : weekend van 2 tot 4 november 2012 
- herfstvakantie. Dat liet zich ook voelen aan de opkomst bij het restaurant op 4 november in het 
Lindenhof. Volgend jaar valt de campagne beter : weekend van 8 tot 10 november 2013. 
 
Pluspunten : 

- Truffelverkoop op de markt en aan AD Delhaize was zeer succesvol. 
- Kwis op 2 november trok opnieuw veel jonge mensen aan. 
- Opbrengst van de fuif op 10 november was goed. 

 
3. FINANCIEEL VERSLAG 

 
GROS zal volgende steun uitkeren : 

- 10 000 euro voor 11.11.11 
- 3 500 euro voor Martin De Kegelfonds 
- 750 euro voor GAZA via Intal 

 
GROS zal ook, op voorstel van Annemie Pijcke, een aantal boeken voor de Bib Hoeilaart aankopen. 
 
 
 
 



4. WERKING GROS IN 2013  
 
We vragen aan Els Uytterhoeven, die schepen Ontwikkelingssamenwerking blijft in de komende 
legislatuur, om op de eerste vergadering van GROS in 2013 te komen toelichten welke accenten zij 
wil leggen in de toekomst. 
 
GROS wil zich volgend jaar alvast toeleggen op betere contacten en samenwerking met de 
Hoeilaartse basisscholen. 
 
  


