
VERSLAG VERGADERING 
GROS – 23 januari 2020 

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

Aanwezig/verontschuldigd: 

 

Aanwezig Boel Frank (Oxfam-Wereldwinkel) 

Aanwezig Bockstal Maryleen (Broederlijk Delen en Ekimanyelo vzw) 

 Bockstal Marie-Paule (Adviseur) 

Aanwezig De Rudder Carmen (Onafhankelijk lid) 

Aanwezig Dhont Beatrijs (Oxfam-Wereldwinkel en Viva Salud) 

Aanwezig Muyldermans Joke (Adviseur) 

Aanwezig Vandebroek Sandra (11.11.11) 

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

Aanwezig (deel) van Gisteren Rein (Voorzitter GROS, Viva Salud) 

 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. Vastleggen definitieve agenda  

Gezien de omvang van de agenda, bepalen we welke van de voorgestelde agendapunten 

prioritair behandeld worden. 

Vandaag dus ook geen gast aan tafel.  Volgende mensen staan nog op de lijst van mogelijke 

genodigden in de komende maanden:  

 Julie Vanstallen - verslag van haar reis naar Niger  

 Luc Van Hecke en Marleen Guldentops – informatie over Les Cajoutiers 

 Iemand van provincie i.v.m herziening subsidiereglement Noord-Zuid-projecten 

 Iemand van de jeugdraad i.v.m organisatie jeugdraadfilm en steun van GROS 

 

2. Verslag vorige vergadering 17 december: opvolging 

 Statuten en huishoudelijk reglement: stand van zaken 

o Agenda college en gemeenteraad - kunnen vervolgens ook gepubliceerd worden 

 

 Nieuw infrastructuurreglement: feedback navraag 

o Besluit college 28/01/2020: werkgroep samen te stellen met vertegenwoordigers uit 

adviesraden sport, jeugd, cultuur, bib, senioren, raad lokale economie 

o Nieuwsbericht website gemeente op 13/11 – aankondiging infomoment + melding dat 

adviesraden advies kunnen bezorgen tot 29/11 (Marijke was in die periode met verlof) 

o Evaluatie vernieuwd reglement voorzien: suggesties GROS kunnen bezorgd worden  

o Presentatie met toelichting en voorstel van reglement zoals het voorgelegd werd aan 

gemeenteraad in bijlage bij dit verslag. 

 

 Feedback vragen i.v.m. planning 11.11.11-weekend in 2020 

o Vraag wafelenbak: zondag 8/11 >> overlapt met 11.11.11 maar kan eventueel ook naar 

zondag 15/11 (coördinator evenementen plande dan ook 1ste bierweekend in) 

o Aanvraag wandelclub Beukennootje voor polyzaal Koldam op 11/11 (jaarlijkse wandeldag 

met maaltijd – vroeger in zaal Eekhoorn) 

o Gezien ‘jaarlijks weerkerende activiteit’ heeft 11.11.11 in principe voorrang  

 in 2020 op vrijdag 6/11 – zaterdag 7/11 – zondag 8/11 (einde herfstvakantie! maar wel 

nog steeds weekend voor 11/11) 

 keuze te maken voor locatie! – rekening houden met divers aanbod initiatieven 

besluit GROS: reservatie maken voor GC Felix Sohie op 6-7-8/11/2020 



 Zichtbaarheid SDG’s bij openbare gebouwen 

o https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/sdg-materiaal : geen raamstickers beschikbaar -  

(voorlopig) ook geen budget voorzien tenzij via GROS 

o ‘duurzame gemeente’ gemeentebreed bekijken – nog niet duidelijk wie dit zal opvolgen 

 Voorstel vanuit GROS om hier werkgroep rond samen te stellen die dit integraal 

bekijkt – zeker ook scholen te betrekken 

 Annelies vraagt Marijke dit op te pikken met afdelingshoofd (eventueel te bespreken 

binnen managementteam zodat dit over de beleidsdomeinen heen kan opgevolgd en 

aangepakt worden) 

 Zelfde vraag ook om binnen het managementteam het uitvoeren van de MVO-scan te 

bespreken 

o VVSG meldt via nieuwsbrief: in 2020 geen ‘week van de duurzame gemeente’ op het 

programma - in de plaats daarom een ‘Dag van de Duurzame Gemeente’, waarop alle 

deelnemers van de voorbije twee jaren – zowel de lokale besturen als de duurzame helden 

– in de schijnwerpers gezet zullen worden. Deze campagnedag zal doorgaan op donderdag 

24 september 2020 en zal samenvallen met de internationale SDG-conferentie ‘Global 

Goals Local Focus’ die VVSG Internationaal organiseert in Mechelen.  

 

 Fair Trade aanbod in GC Felix Sohie: stand van zaken 

o Ook dit bij voorkeur te bekijken in breder geheel - Marijke deed al navraag naar 

mogelijkheden: zowel Wereldwinkel als Holar en Isca kunnen leveren en terugnemen mits 

aantal praktische afspraken > procedure die toegepast moet worden, moet nog bekeken 

worden met afdelingshoofd 

o Fruitsap wereldwinkel door brouwer afgezet (indien nodig rechtstreeks geleverd) 

 

Aansluitend hierbij vraagt GROS om na te vragen in hoever er bij aanbestedingen en 

bestellingen aandacht gaat naar het fair trade aanbod: het zou de bedoeling zijn dat daarmee 

rekening gehouden wordt (ook voor kledij) – zo kreeg wereldwinkel nog geen vraag om offerte 

te bezorgen voor leveren producten en het is ook niet duidelijk of personeelsleden gevraagd 

wordt om daar rekening mee te houden wanneer er aankopen moeten gebeuren. 

o Naast fruitsap in het GC Felix Sohie, wordt er zeker ook fair trade koffie aangekocht voor 

verschillende gemeentelijke gebouwen maar verder is het niet duidelijk momenteel. 

 

 TO DO lijst: zie verder 

 

 

3. Werking GROS 2020 

3.1.  Samenstelling GROS:  

o vastlegging ledenlijst: aantal leden herbevestigen hun deelname aan de GROS 

o we doen ook nog extra oproep naar mogelijks geïnteresseerden 

 

3.2.  Verkiezing voorzitter + 2 financieel verantwoordelijken 

o Carmen had al aangegeven dat ze kandidaat was om Rein op te volgen. De GROS-leden 

verkiezen haar unaniem als opvolger van Rein. 

Na afloop van de vergadering worden zowel Rein als Anita (voorganger van Rein) uitvoerig 

bedankt voor hun jarenlange inzet als voorzitter. 

o Beatrijs en Sandra worden beiden opnieuw aangeduid als financieel verantwoordelijken. 

Ook zij gaven aan volgens hetzelfde systeem te willen blijven verder werken en worden 

door de aanwezigen bedankt voor hun inzet in de voorbije periode. 

 

3.3.  Planning bijeenkomsten 2020 

o Maandag 2 maart 

o Donderdag 2 april 

o Donderdag 14 mei 

o Donderdag 25 juni voor het najaar plannen we later een aantal data in 

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/sdg-materiaal


3.4.  (her)Samenstelling werkgroepen: 

o Redactieraad Van Hier Tot Ginder: Frank, Beatrijs, Rein en Carmen 

 

o Fair Trade Gemeente: Anita was in het verleden al actief binnen deze werkgroep en is  

bereid dat in de toekomst te blijven doen.  

Er wordt voorgesteld om binnen de wereldwinkel te kijken of er een aantal vrijwilligers bereid 

zijn om hier mee hun schouders onder te zetten.  

De GROS vindt het belangrijk dat er zeker ook minstens een (of meerdere) afgevaardigden 

van gemeente in deze werkgroep zitten net als iemand van de milieuraad en de RLE. 

 

Vraag om dit te agenderen voor het volgende interradenoverleg aanvullend bij de SDG’s 

(Carmen is verontschuldigd). 

 

o Werkgroep subsidiereglement: Carmen, Beatrijs, Frank, Anita, Aletha, Sandra  

 

 

4. Financiën 

4.1.  Financieel verslag: zie voorstel verslag dat Beatrijs bezorgde 

Volgende aandachtspunten/suggesties en opmerkingen werden bezorgd: 

o In overzicht dat Marijke bezorgde nog aan te passen: bij het saldo 2019 moet ook de 

overdracht uit 2018 nog bijgeteld worden 

 

o Wereldwinkel betaalt 1/4de van de druk- en verspreidingskosten van de Van Hier Tot Ginder: 

Marijke dient hiervoor een factuur op te maken voor 2019 (zie facturen voor verdeling kost) 

 Suggestie om het luikje tussenkomst kosten voor de wereldwinkel te laten vallen 

aangezien dit toch een belangrijke vorm van sensibiliseren is > Beatrijs bevestigt dat 

een groot deel van de subsidie aan wereldwinkel gebruikt wordt voor huur van het pand 

(vroeger maakte wereldwinkel gebruik van lokaal in een gemeentelijk gebouw) en 

daarnaast ook om te blijven sensibiliseren. Dat gebeurt niet alleen via de VHTG maar 

ook door vb. verspreiding van het ‘Fair-magazine’ in Hoeilaart. 

 Waarom krijgt wereldwinkel niet rechtstreeks deel van subsidie die voorzien is voor 

ontwikkelingssamenwerking en gebeurt dit nu via omweg GROS? > is nu zo voorzien in 

subsidiereglement – voorlopig ook zo te behouden 

 Bedoeling is om met het nieuwe subsidiereglement een duidelijke lijn te bepalen 

zodat voor de toe te kennen middelen zeer transparant is waar recht op is en dit 

via een vaste lijn in 1 vergadering kan beslist worden vb. voor partnersteun kan 

dit zeker – voor wisselende steunaanvragen wordt er voldoende marge gehouden. 

 

Wereldwinkel wenst het gemeentebestuur nog uitdrukkelijk te danken voor de bestelling van 

eindejaarsgeschenkjes voor het personeel. 

 

o Partnersteun voor Viva Salud € 5000: werd besloten in 2019 maar pas uitbetaald in 2020 en 

dus niet opgenomen in het financieel verslag van 2019. 

 

o Les Cajoutiers ontvingen in 2019 geen steun omdat er ook geen nieuws over was – we 

nodigen Luc en Marleen Van Hecke uit voor een volgende bijeenkomst en bekijken dan of zij 

nog steunaanvraag willen indienen. 

 

o Sensibilisering scholen: aangezien er minder vraag naar was, werden er in 2019 ook minder 

kalenders aangekocht voor de scholen 

 

o Na te kijken bij activiteiten in de toekomst of druk- en verspreidingskosten lager kunnen (vb 

A3-affiches is al voldoende groot – is het nodig om bus-aan-bus verdeling te doen? - …) 

 

o 2 workshops die nu onder 11.11.11. staan worden overgezet naar ‘sensibiliseren scholen’ 

 



Beatrijs maakt de nodige documenten klaar voor de financieel directeur zodat het eerste deel van 

de subsidie 2020 aangevraagd kan worden. Annelies bevestigt dat er voor de komende jaren een 

vast bedrag van € 85.000 voorzien is in de meerjarenplanning voor ontwikkelingssamenwerking, 

wat gemiddeld neerkomt op iets meer dan 0,7% van het budget. 

 

Carmen bekijkt met Rein hoe ze kunnen afstemmen voor opmaak van het werkingsverslag 2019. 

 

4.2.  Nieuw subsidiereglement: bespreking voorstel 

Carmen geeft aan dat het nog te vroeg was om het document door te sturen naar iedereen – eerst 

nog een paar dingen te bespreken met de werkgroep. Ze geeft alvast een toelichting bij het 

resultaat tot nu en haalt ook discussiepuntjes aan waarvan ze wel graag de suggesties willen 

kennen van de rest:  

o Idee om te werken met een verdeling in verschillende ‘soorten steun’ die elk op zich nog 

een keer onderverdeeld worden in een laddersysteem > hoe hoger, hoe meer subsidie 

o Dilemma om onderscheid te maken tussen kleine en grote organisaties en hoe het 

onderscheid te maken – waar ligt de grens? 

o Vraag: wat te doen aan het eind van het jaar met eventuele overschotten op rekening, het 

is immers niet de bedoeling een spaarpot op te bouwen > eventueel werken met periodes 

voor indienen van aanvragen (cfr andere subsidiereglementen) en dan verdeling te maken 

van het te besteden bedrag en te kijken hoe eventuele rest verder verdeeld kan worden? 

o Opmerking: ook nu is er een buffer op de rekening om te kunnen blijven werken – 

die moet zeker behouden blijven voor eventuele noodhulp of om periode te 

overbruggen tot wanneer nieuwe schijf subsidie betaald wordt (nu jaarlijks ongeveer 

€ 12.000 die telkens overgedragen wordt) 

o ‘Fair Trade-gemeente’: dienen we dit te beschouwen als sensibilisering of mag dit in z’n 

geheel eerder bekeken worden als een ‘project’? 

o Het blijft een keuze om met verschillende categorieën te werken: 

 Noodhulp 

 Partnersteun 

 Ervaringsreizen (hier zeker extra op inzetten om jongeren meer aan te trekken 

voor engagement binnen GROS of latere initiatieven – niet enkel de reis op zich) 

 Sensibilisering > inclusief projecten en initiatieven die hieronder gecatalogeerd 

kunnen worden: het is wel belangrijk om te werken met meerdere onderdelen  

omdat er toch een duidelijk verschil is tussen vb fairtrade, 11.11.11-initiatieven 

en iets eenmaligs zoals de ontbijtfilm van de jeugdraad. 

 

De werkgroep engageert zich om tegen de maand maart een voorstel uit te werken dat dan 

besproken kan worden. 

 

4.3.  Aanvragen subsidie en partnersteun: suggesties voor 2020 

Momenteel geen lopende aanvragen. 

 

5. Adviezen  

 Suggesties voor adviezen aan het gemeentebestuur: 

o Infrastructuurreglement: wie is bereid om het reglement onder de loep te nemen en 

eventueel suggesties te formuleren? 

 

 Adviesvragen aan de GROS: / 

 

6. Van Hier Tot Ginder 

Afspraken voor de editie van maart 2020 – thema’s die zeker aan bod kunnen komen: 

* Nieuwe voorzitter GROS   * Broederlijk Delen 

* Wereldwinkel (laatste pagina) 

 

 



7. Vragen aan en nieuws van de schepen 

Er is geen bijkomend nieuws van de schepen 

 

8. Initiatieven 

 

8.1.  Initiatieven van GROS en/of aangesloten organisaties: wat organiseren we zelf, wat 

steunen we, waar nemen we aan deel,…?)    werd niet besproken 
 

8.2.  Wat geweest is: 

 Nieuwjaarsdrink ‘Klinken op 2020’: dankjewel vrijwilligers! – suggesties: een half uur voor 

de start afspreken voor opbouw is zeker voldoende. 
 

 Nieuwjaarsdrink van 11.11.11 (18/01/2020): kort verslag van Anita die dit aanprijst voor 

deelname in de toekomst en vooral verwees naar de inspirerende speech van directeur 

11.11.11.:  www.11.be/component/zoo/item/els-hertogen-speech-nieuwjaar2020 
 

8.3. Wat nog moet komen: 

 Jeugdraadfilm op 02/02/2020: ondersteuning door GROS + wie kan aanwezig zijn? 

Ondersteuning voor de jeugdraadfilm werd eerder al goedgekeurd + ook tussenkomst voor 

chips wereldwinkel bij namiddagvoorstelling is OK voor GROS-leden. 

Aletha heeft powerpointvoorstelling klaargemaakt en bezorgd aan Anne van de jeugdraad. Zij 

zal ook aanwezig zijn voor een woordje uitleg bij het LEEF-project. 

 

 Leef-concert: Aletha geeft woordje uitleg bij het concept waarvoor op paasmaandag de 

theaterzaal gereserveerd werd (zonder techniek of tribune gezien verlofperiode). 

Aangezien een toneelweekend geannuleerd werd, kan dit ook ingepland worden op 

vrijdagavond 15/5/2020. 

o We adviseren om te opteren voor de vrijdagavond – Aletha doet navraag 

 

 Broederlijk Delen: koffiestops en solidaire maaltijd (05/04/2020) 

o Koffiestop op 13 maart + nog na te vragen in de bib en de Sint-Clemensschool 

o Maryleen doet ook nog navraag naar de plannen rond de solidaire maaltijd 

 

 Meifeesten (7 – 10 mei) en Wereld Fair Trade Dag (zaterdag 9 mei) 

o Carmen overloopt mail met informatie die Doendervolk stuurde in verband met 

eventuele deelname van de GROS aan de meifeesten. Er wordt gevraagd naar een 

activiteit op zondag: zaterdag wordt vooral een familiedag gericht op kinderen, zondag 

wil men een breed publiek aanspreken. Aangezien GROS de voorbije jaren een 

optreden betaalde en Doendervolk minder gemeentelijke subsidie krijgt, wordt 

gesuggereerd om iets te doen op zondag wanneer er nog animatie voorzien wordt.  

o Gelet op de evaluatie van medewerking aan meifeesten in 2019: GROS bleek nog 

zowat de enige adviesraad te zijn met echt actieve en financiële inbreng (jeugdraad 

deed toog – bibvrijwilligers boekenverkoop – andere raden?). Betrokkenheid van 

verenigingen en raden werd in vraag gesteld. Dit vroeg ook heel wat tijd en energie en 

eigenlijk stond de GROS-tent wat verloren aan de zijkant van het terrein naast de WC-

container. Er werd toen in vraag gesteld of dit nog wel een meerwaarde had. Het lijkt 

erop dat er ook nu geen andere adviesraden actief betrokken worden? 
 

Carmen laat organisatoren weten dat GROS dit jaar afziet van deelname, ook al omdat de 

zondag moeilijker ligt. We zijn zeker wel bereid om waar wenselijk en mogelijk de 

organisatoren te helpen of te ondersteunen als ze binnen de praktische organisatie iets 

willen doen rond vb fairtrade. Als Doendervolk alsnog met een ander voorstel/vraag 

aanklopt, zal dit bekeken worden.  

Aangezien we dit jaar niet meewerken aan meifeesten, kijken we uit naar een alternatief 

om aan mee te werken of deel te nemen. Suggesties zijn welkom! 

 

Wereldwinkel zal vermoedelijk iets doen naar aanleiding van de wereld fair trade dag.  

Misschien kan daar ook vanuit GROS iets mee gedaan worden of kan er een link gelegd 

worden met de meifeesten op die bewuste zaterdag.   

http://www.11.be/component/zoo/item/els-hertogen-speech-nieuwjaar2020


 Duurzame Doendersdag (voorgestelde datum: 10 oktober – de week erna is het ook 

wereldwinkeldag): deze datum werd gereserveerd in het GC Felix Sohie maar er moet nog 

bekeken worden hoe de concrete invulling zal gebeuren. 

 

In elk geval wordt een meer actieve inbreng gevraagd van andere partners zoals 

milieu/klimaat als het de bedoeling is om terug breder dan ontwikkelingssamenwerking te 

werken. Af te wachten wat werkgroep rond de SDG’s dan zal voorstellen. 

 

Ter info: week van de Fair Trade van 7 tot 17/10/2020 

 

 11.11.11.-weekend: zie eerder > weekend van 6-7-8/11 te bevestigen in GC Felix Sohie. 

 

 

9. Varia 

 Ter info: Hoeilander Hildegard Van Hecke maakte wat promotie voor een initiatief van haar 

nichtje, zie ook www.rayoflove.be over een project in Tanzania.  

We nodigen Hildegard ook uit voor een GROS-bijeenkomst voor toelichting (na Les 

Cajoutiers) 

 

 

We klinken op het nieuwe jaar en op de inzet van onze vrijwilligers. Met een speciale dank aan Rein 

en Anita voor hun jarenlange inzet als voorzitter van de GROS. 

 

 

Kalender – volgende bijeenkomsten:  

Maandag 2 maart - Donderdag 2 april - Donderdag 14 mei - Donderdag 25 juni  

 

 

TO DO-lijst 

 

WAT? WIE? HOE?  - 

RESULTAAT 

STAND VAN ZAKEN 

Verslag werkgroep 

subsidiereglement 

Carmen  Tegen GROS maart 

Voorstel nieuw 

subsidiereglement 

Carmen  Tegen GROS maart 

Iemand van provincie 

uitnodigen 

Marijke   Nog TO DO 

Afspraak Fair Trade wijn GC Vrije tijd  Te bekijken binnen breder 

geheel 

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 

Van Hier Tot Ginder – 

exemplaar voor archief 

Marijke   

Reservatie voor 11.11.11 in 

2020 

Marijke Informeren 

modaliteiten, 

voorwaarden,… 

Ook navragen mogelijkheden 

toekomst 

http://www.rayoflove.be/


SDG’s en MVO-scan Marijke Navragen 

interradenoverleg + 

binnen administratie  

en MAT te bekijken 

Hoe meer zichtbaar maken + 

wie zal dit opvolgen 

Fair trade werkgroep Marijke  Bespreken 

afdelingshoofd > 

MAT 

Ook aankoopbeleid navragen! 

Gegevenslijst wijzigen Marijke  Ook voorzitter 

doorgeven! 

 

GROS voorjaar reserveren Marijke    

Financieel verslag 2019 Marijke/Beatrijs Aanpassen aan 

opmerkingen 

 

Financieel verslag 2019 Beatrijs Voorbereiding voor 

financieel directeur 

 

Werkingsverslag 2019 Carmen Vraagt na bij Rein  

Broederlijk delen Maryleen Planning en 

steunvraag? 

 

Meifeesten Carmen Afmelden deelname Suggestie voor steun meegeven 

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 Niet OK Sam >> terug op te 

pikken in 2020 binnen 

werkgroep 

 ALGEMEEN    

Uitbetalingen toelage Sandra en Beatrijs  

Redactieraden VHTG Carmen  

Agenda en verslagen 

vergaderingen GROS 

Marijke  

 
 

 

 

 

 


