
VOORSTEL VERSLAG VERGADERING 
GROS Hoeilaart – 22 oktober 2019 

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

Aanwezig/verontschuldigd: 

 

Aanwezig Boel Frank (Oxfam-Wereldwinkel) 

Verontschuldig 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) 

Aanwezig Vandebroek Sandra (11.11.11) 

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

Aanwezig 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) 

 

 Navraag doen bij Elke of ze nog deel wil blijven uitmaken van de GROS en/of op de hoogte 

blijven van agenda en verslag. Door drukke agenda heeft ze al een aantal bijeenkomsten 

moeten missen. 

Zelfde vraag aan Marie-Paule en Joke. 

 

 

1. Verslag vorige vergadering 08/08/2019 en 10/09/2019: opvolging 

 Carmen bezorgt nog het verslag van het werkgroepje dat zich gebogen heeft over het 

subsidiereglement. Een voorstel van reglement moet nog geformuleerd worden. 

 

 Overzicht van subsidies nog te bekijken – komt later aan bod. 

 

 Van Hier Tot Ginder: 2de proefdruk is vanmorgen van opmerkingen voorzien – 

aanpassingen gebeuren deze week nog en verspreiding is voorzien voor de week van 

30/10. 

 

 Gasten aan tafel: 

o Iemand van provincie uitnodigen – Marijke contact opnemen: TO DO 

o Jeugdraad: Annelies vraagt via Pieter of er iemand kan langskomen. Gros hoopt 

betrokkenheid van jeugd(werk) te kunnen verhogen en eventueel iemand vanuit 

jeugdraad in GROS op te nemen. (navraag Ben jeugd: voorlopig geen kandidaat 

gevonden). 

 

 Beatrijs kijkt nog na of abonnement MO intussen overgezet werd. 

 

 Opmerking verslag 8/8 ivm FairTradedrank in GC Felix Sohie: Beatrijs en Anita zijn 

intussen langs geweest in GC. Er werd een regeling getroffen voor afname fruitsap via 

wereldwinkel, voor de wijn is er geen afspraak. 

Anita merkte op dat er 2 soorten fruitsap staan in berging > na te vragen waarom dit zo is 

Anita deed ook navraag aan balie om plakkaatje ‘schenken fair trade producenten’ 

zichtbaar op te hangen in de cafetaria. (is intussen gebeurd). 

 

 Vraag ivm stand van zaken novemberplechtigheden: Marijke heeft opnieuw geïnformeerd 

bij de burgemeester maar kreeg nog geen antwoord. Annelies leest mail ivm het 

programma voor: zal gelijklopend zijn met dat van vorig jaar. Marijke vroeg ook of Tim in 



zijn toespraak ook even wil verwijzen naar de 11.11.11-activiteiten die dat weekend en 

aansluitend (etentje op maandagmiddag) doorgaan. Annelies vraagt ook nog even na bij 

de burgemeester. 

 

Herhaling opmerking van vorig jaar: jammer dat er niet meer een link wordt gelegd met de 

actuele situatie en inzet van vrijwilligers die op hetzelfde moment aan de slag zijn voor 

11.11.11. Ook daar wordt gewerkt voor hetzelfde doel maar wordt duidelijk een 

verschillende doelgroep aangesproken. Waarom kan er niet meer afstemming gezocht 

worden? 

 

 Marijke TO DO: jaarverslag 2017 opzoeken en laten publiceren op website – is vorig jaar 

niet gebeurd. 

 

 Rein meldt dat hij de laatste aanpassingen aan het jaarverslag 2018 deed en dit morgen 

zal overmaken aan de GROS-leden + Marijke te agenderen voor kennisname en publicatie 

op de website. 

 

 Gezien de veelheid van taken die nog niet uitgevoerd zijn, wordt gevraagd om in de 

toekomst opnieuw de ‘TO-DO-lijst’ toe te voegen aan het eind van het verslag. 

 

 
2. Statuten en huishoudelijk reglement GROS: bespreking bijgewerkt voorstel 

 

Marijke bezorgde een bijgewerkt voorstel van statuten en huishoudelijk reglement op basis van de 

opmerkingen die geformuleerd werden tijdens de vorige GROS-bijeenkomst (zie ook bijlage bij 

verslag waarin alle opmerkingen opgenomen werden). 

 

Rein herhaalt zijn vraag (verslag 10/09/2019) en opmerking bij de formuleringen in artikel 2: 

waarom antwoordt het college niet op de 8 vragen die gesteld werden vanuit de adviesraden en 

waarom werden de belangrijke suggesties die toen gedaan werden rond de opdrachten van de 

raden niet overgenomen in het voorstel? 

 

Nieuwe opmerkingen en suggesties: 

 ‘advies- en overlegplatform’ in de titel: schrappen 

 

 De adviestaak van de GROS is geringer dan de taken rond beheer van budget die de GROS 

toegewezen krijgt en de verantwoordelijkheid die ze hierover draagt – het moet de wens 

zijn van het bestuur om deze verantwoordelijkheid aan de GROS te geven > dat blijkt niet 

voldoende uit de tekst. 

 

 Artikel 6 – budget: 3 keer per jaar een werkingsbudget te voorzien dat een derde van het 

jaarbudget voor ontwikkelingssamenwerking vertegenwoordigt. 

 

 ‘Ondersteuning van de raad’: vraag vanuit GROS om ‘aantal uren’ dat een medewerker ter 

beschikking gesteld wordt ook effectief te bepalen – waarom werd de ambtelijke 

ondersteuning teruggeschroefd? > na het vertrek van Beatrijs die veel tijd kon vrijmaken 

voor dit beleidsdomein is dit nog steeds niet verhoogd hoewel GROS toch een grote 

verantwoordelijkheid draagt over budget van € 85.000. Er wordt te veel beroep gedaan op 

de vrijwilligers 

> voor geen enkele raad wordt dit in werkuren uitgedrukt in de statuten – het is 

momenteel ook niet mogelijk om meer uren vrij te maken hiervoor. 

 

 Art 5.: Gros stelt een … - Het HR regelt … 

 Het subsidiereglement vormt de leidraad voor ontvangen en besteden van het budget dat 

voorzien wordt >> in het nieuwe reglement wordt dit bepaald. 

 

 HR – art. 1: GROS komt minimaal 8 keer per jaar samen, tenzij er nood is om frequentie 

te verhogen. 



De GROS-leden zijn van oordeel dat dit noodzakelijk is om regelmatig subsidie te kunnen 

bespreken. 

 Herhaling vraag van Rein naar meer openbaarheid van bijeenkomsten en het sneller 

verspreiden en openbaar maken van verslagen, adviezen,…: art. 6.3.6: waarom moet 

verslag eerst voor kennisname naar CBS? > zou dadelijk gepubliceerd moeten worden. 

 

 Art.7 – adviezen: verder op te nemen 

 

 

Marijke werkt voorstel bij op basis van de geformuleerde opmerkingen en bezorgt nieuwe versie. 

 

 

3. Budget 2019: stand van zaken  

 Betaling van de 2de schijf: is intussen gebeurd 

 Aantal vragen en opmerkingen van financieel directeur: in de toekomst overzicht 

gedetailleerder maken bij verslag waar beslissingen genomen worden + rekening mee 

houden dat er gewerkt wordt met facturen, kastickets,.. voor verantwoording uitgaven. 

 

 

4. 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  Mail doorgestuurd op 18/09 

Joke Muyldermans 

uitnodigen voor 

toelichting 

 Leef Foundation   

Partnersteun was al 

goedgekeurd (cfr 2018: 

loon leerkracht € 1550) 

– goedkeuring voor € 

2500 in 2019 gezien 

tegenvaller promotie 

DDD 

 Viva Salud   

Wachten op filmavond 

3/12 die Rein 

organiseert 

 

 TO DO: navraag GVS drinks factuur etentje LEEF 

 

5. Nieuws van de schepen 

 

Annelies nodigt op haar beurt de leden van de GROS uit voor de toelichting bij de nieuwe 

meerjarenplanning die gegeven wordt op 13/11 – uitnodiging volgt. 

Op dit moment loopt de bespreking nog en wordt het budget en plan afgewerkt. Eerst doorloopt 

het nog een aantal politieke organen waar akkoord gegeven moet worden + voor bespreking naar 

de nieuwe commissie financiën. 

 

 

 

6. Initiatieven 

 

Wat geweest is: 

  Duurzame Doendersdag 5/10/2019 

o Lage opkomst – drukke periode 

o Promotie: kleine flyer gaat verloren tussen post? – herbekijken 

o Standhouders blijven veel dezelfde – formule misschien niet jaarlijks herhalen 



 

 

Wat nog moet komen: 

 11.11.11-weekend (Anita): Anita overloopt programma 

o TO DO Marijke: spandoek – infoportieken – tafels en stoelen – navraag sabam 

o Oproep voor hulp bij organisatie etentje op maandag 

o Oproep om nog wat extra reclame te maken voor etentje 

 

 Palestinafilm (Rein) op 3 december: 

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

o Rein heeft zaal gereserveerd en doet nog navraag of cafetaria beschikbaar is 

o Rein vroeg of kaartjes via balie GC verkocht kunnen worden en zal nog informeren 

naar mogelijkheid online ticketing. Het is niet duidelijk of dit mogelijk is omdat deze 

activiteit niet opgenomen werd in het najaarsprogramma. 

o Rein doet nog navraag bij Greta voor opname activiteit in UIT-agenda 

o Wereldwinkel zal helpen bij tooguitbating – Rein heeft al aantal afspraken gemaakt 

o Rein bezorgt nog bijkomende info aan Beatrijs zodat ze deze kan meenemen naar de 

vergadering van de wereldwinkel op 4/11. 

 

 

7. Varia 

 Werkingsverslag 2018 voor gemeenteraad – Rein bezorgt het op 23/10 aan Marijke en 

Gros-leden. 

  

 Herhaling vraag waarom het spandoek van de duurzame doendersdag niet tegen de gevel 

van het GC gehangen werd (het werd daarvoor gemaakt): wie nam deze beslissing? Gros 

verwacht hier nog een antwoord op. 

 Herhaling vraag naar antwoord op de brief met 8 vragen aan het college vanuit de 

adviesraden 

 Herhaling vraag naar antwoord op vraag ivm organisatie novemberplechtigheden 

o TO DO Marijke: nakijken of dit effectief in adviesvorm bezorgd werd destijds + 

antwoord voor te bereiden 

 

 

Kalender – volgende bijeenkomsten:  

 Maandag 18 november: GROS 

 Dinsdag 17 december: GROS 

 

 

 

8. TO DO LIJST  

 

WAT? WIE? HOE?  - RESULTAAT STAND VAN ZAKEN 

Navraag lidmaatschap bij Elke, 

Marie Paule en Joke 

Marijke    

Verslag werkgroep 

subsidiereglement 

Carmen   

Voorstel nieuw 

subsidiereglement 

Carmen   

Iemand van provincie gast aan 

tafel 

Marijke    

Abonnement MO overzetten Beatrijs    

Afspraak Fair Trade wijn GC Beatrijs    

Jaarverslag 2017 website Marijke    

Jaarverslag 2018 bezorgen Rein   

Jaarverslag 2018 website Marijke    

Nieuw voorstel statuten en HR Marijke    



Antwoord op 8 vragen vanuit 

adviesraden 

Marijke    

Overzicht subsidie duidelijker: 

voorstel document maken 

Marijke    

Joke Muyldermans uitnodiging 

ivm impore 

Marijke    

GVS drankfactuur LEEF-etentje Aletha   

# taken 11.11.11 Marijke    

Hulp etentje 11.11.11 oproep Anita   

Organisatie film 3/12 Rein   

Antwoord vraag ivm spandoek 

DDD 

Marijke    

    

    

ADVIEZEN – voor opvolging   

2017 – 

novemberplechtigheden 

OK, antwoord Annelies tijdens GROS – Frank 

is contactpersoon rond deze materie 

 

 

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  

 


