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VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 24 FEBRUARI 2010  

 

Aanwezig : Anita Vanthillo, Agnes Van Geyseghem, Marc D’Haenens, Joke 

Muyldermans, Sandra Vandebroek, Greet Vandendriessche, Robby Beelen en 

Beatrijs Dhont 

 

Verontschuldigd : Marie-Paule Bockstal, Ruben Lombaert, Els Uytterhoeven 

 

1. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 26 JANUARI 2010  

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. REDACTIE VAN HIER TOT GINDER, 2010, nr. 1 

 

De samenstelling van de nieuwsbrief Van Hier tot Ginder, 2010, nr. 1 wordt 

overlopen. Er worden afspraken gemaakt over de artikels die nog ontbreken. 

 

De bedoeling is dat alle artikels binnengebracht worden bij de drukker op 15 

maart 2010. Zo kunnen de nieuwsbrieven verdeeld worden in de Hoeilaartse 

brievenbussen vanaf 22 maart a.s. 

 

3. ANALYSE VAN DE BEVRAGING IN VERBAND MET DE GROS-

NIEUWSBRIEF 

 

Robby Beelen heeft de bevraging i.v.m. de nieuwsbrief Van Hier tot Ginder 

geanalyseerd en kwam tot de volgende resultaten. 

 

Kent u de 

nieuwsbrief 

van GROS? 

Ja Neen    

 22 3    

      

Hoeveel leest 

u? 

Alles 4 artikels 2 artikels Bekijken Niets 

 3 8 5 5 1 

      

Wat is 

aantrekkelijk? 

Layout Onderwerpen 

Artikels 

Aangekondigde 

activiteiten 

Niets  

 3 12 9 1  

      

Wat is 

interessant? 

Nationale 

campagnes 

Plaatselijke 

activiteiten 

WereldWinkel 

Nieuws 

Andere  

 2 15 11 2  
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Commentaar: 

De bevraging was gehecht aan de GROS-nieuwbrief van oktober 2009 en werd 

verdeeld in ± 4200 Hoeilaartse brievenbussen, 

 De bevraging is statistisch irrelevant: 25 respondenten ( n=25 )… statistiek 

met kleine getallen!! 

 Van deze 25 antwoorden waren er 2 spontane (1 formulier, 1 reactie op 

webstek), 23 reacties ná aandringen tijdens vergadering(en) van 

verenigingen, 

 Het was mogelijk op de vragen dubbel te antwoorden, 

 

Conclusies uit de antwoorden van de respondenten: 

 88 % kent de nieuwsbrief, 12 % niet. Deze verhouding kan niet 

geëxtrapoleerd worden naar de bevolking van de ganse gemeente (oudere 

inwoners, anderstaligen,….) 

 72 % leest 2 of méér artikels, 14 % leest alles, 

 Naar de kwaliteit van de layout werd niet geïnformeerd maar weinig mensen 

vinden hem aantrekkelijk. De inhoud van de artikels wel. De respondenten 

zijn tevreden over de onderwerpen en over de info van aangekondigde 

activiteiten, 

 De interessantste artikels zijn deze over plaatselijke activiteiten en het WW-

nieuws. 

 

Opmerkingen van de respondenten: 

 Graag opvolging van plaatselijke activiteiten, 

 Méér info over participatie in lokale projecten, 

 Waarom geen acties van plaatselijke groepen (oostblok) op het 

voorplan, 

 Misschien een artikel plaatsen in Hier Hoeilaart: meer ruchtbaarheid 

aan het reilen en zeilen van de GROS, 

 Artikels over het Fair Trade project, 

 Opletten dat de nieuwsbrief niet tussen de reclame raakt, 

 Goed in zijn huidige vorm, 

 Graag verslag van jonge mensen die naar de 3de wereldlanden trekken, 

 Aanwinsten in de Bib van “GROS”-boeken met eventueel een 

boekbespreking/korte beschrijving. 

 

Met deze bevindingen zal rekening gehouden worden bij de redactie van de 

volgende nieuwsbrieven. 

 

4. HAITI : OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN IN HOEILAART EN ADVIES 

I.V.M. TOELAGE VAN HET GEMEENTEBESTUUR 

 

Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende activiteiten, 

georganiseerd door scholen en verenigingen ten voordele van Haiti. De 

resultaten zullen gepubliceerd worden in de nieuwsbrief. 
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Het Groene Dal : De kinderen hebben een liedje opgenomen. De CD wordt 

verkocht aan ouders, grootouders, sympathisanten … Enkele klassen 

zwommen ook gedurende 20 minuten zo veel mogelijk lengtes. Ze kwamen 

aan 25 lengtes gemiddeld per kind. Per lengte werden ze gesponsord. 

Opbrengst : 3360 euro voor Haiti Lavi 1212 

 

Sint-Clemensschool : De kinderen knutselden huisjes die verkocht worden aan 

sympathisanten. De laatste woensdag van mei is het ook nog Bloemenmarkt in 

samenwerking met De Berken. 

Opbrengst is nog niet bekend – gaat wel naar Druppels voor Haiti. 

 

Nero’s Badminton Club : Op 30 en 31 januari organiseerde deze vereniging 

haar jaarlijkse eetfestijn. Traditiegetrouw wordt dan een tombola 

georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede komt van de club. Dit jaar 

heeft het bestuur besloten om de opbrengst te reserveren voor Haiti. 

Opbrengst : 665 euro voor Haiti Lavi 1212 

 

Dynamo Wijndaal : Reeds voor de 4e maal organiseerde voetbalploeg Dynamo 

Wijndaal de fameuze ‘Wijndaalkwis’. Dit jaar kreeg de kwis een speciaal tintje. 

Na het zien van de beelden van wat in Haiti gebeurde, besloot de ploeg om 

Haiti Lavi 1212 mee te ondersteunen. 

Opbrengst : 1404,56 euro voor Haiti Lavi 1212 

 

Agnes Van Geyseghem maakte na de aardbeving een doos waarin iedereen 

geld kon steken. Deze doos stond op : de KAV-ledenvergadering, het 

dorpsrestaurant van januari, nieuwjaarsreceptie van CD&V, de spagettiavond 

van de Sint-Clemensschool. Sommige mensen gaven ook nog een gift aan 

Agnes. 

Opbrengst : 1477,50 euro voor Druppels voor Haiti. 

 

Boven deze bedragen bijeengezameld door de verenigingen, heeft het 

gemeentebestuur een bedrag van 2500 euro voorzien voor het verdubbelen 

van de opbrengst van bepaalde acties van verenigingen in dit kader. 

 

Een aantal verenigingen gaven ook nog een bedrag uit hun kas. Indien er nog 

verder acties georganiseerd worden, zullen deze ook opgenomen worden in 

het artikel in de nieuwsbrief. 

 

Wat betreft de besteding van de 5000 euro die het gemeentebestuur voorzien 

heeft voor noodhulp aan Haiti, geeft GROS het volgende advies : 

 € 750 voor Haiti Lavi 1212. Een gedeelte van de opgehaalde middelen 

via 1212 zal besteed worden aan structurele 

ontwikkelingssamenwerking wanneer de grootste nood gelenigd is. 
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 € 750 voor Druppels voor Haiti. Dirk Wils (34 jaar, Lommel) woont en 

werkt als ontwikkelingswerker in Haïti via Broederlijk Delen. Als 

landbouwingenieur gaat hij aan de slag met  lokale boeren om (in de 

eerste plaats) in hun eigen voeding te voorzien en dit door meer 

duurzame methodes toe te passen om het land te bewerken en hun 

producten te verbeteren en te diversifiëren. 

 € 1000 voor Wereldsolidariteit.  Wereldsolidariteit wil haar partners in 

Haiti en in de Dominicaanse Republiek extra middelen geven om te 

werken aan de heropbouw van Haiti. Vanuit de Dominicaanse 

Republiek komen regelmatig de vrachtwagens van de 

partnerorganisaties van WS aan in de hoofdstad van Haiti, Port-au-

Prince, met water, voedsel en geneesmiddelen. Een aantal van hun 

vrijwilligers trekken door het land om de mensen te helpen en 

verzorging te geven. 

 € 1000 voor het Rode Kruis. Hiermee worden vooral kooksets, 

waterzuiveringstabletten en hygiënepakketten aangekocht. 

 € 1500 voor Artsen Zonder Grenzen. Deze organisatie richt de 

aandacht nu vooral op medische zorg om infecties en bijkomende 

complicaties te behandelen. 

 

5. ADVIES IN VERBAND MET VERBROEDERING 

 

GROS bespreekt de vraag van het College van Burgemeester en Schepenen om 

een advies uit te brengen over het voornemen van de gemeente om een 

jumelage uit te werken. 

GROS suggereert in verband hiermee het volgende  : 

 Deze gemeente zou een degelijke werking moeten hebben op het 

niveau van ontwikkelingssamenwerking. 

 Deze gemeente zou ook een FairTradeGemeente moeten zijn. 

 De gemeente waarmee een jumelage aangegaan zou worden, moet een 

Europese gemeente zijn die vrij goed bereikbaar is. 

 Belangrijk is dat er een groep samengesteld wordt binnen de 

gemeente Hoeilaart die deze verbroedering wil trekken. Zonder een 

dergelijke basis wordt volgens GROS de uitwerking van een 

verbroedering zeer moeilijk. 

 

6. FAIRTRADEGEMEENTE : STAND VAN ZAKEN 

 

Het thema ‘duurzaamheid’ wordt momenteel aangepakt. Er is daarvoor een 

vergadering geweest met de Hoeilaartse milieuambtenaar. Er wordt 

voorgesteld om mee te werken aan de realisatie van een nieuwe rubriek op de 

website van de gemeente : ‘Duurzaamheid van A tot Z’. De werkgroep zal 

zorgen voor een uitgebreide inhoudelijke bijdrage. De 

eindverantwoordelijkheid voor de teksten en de technische realisatie komen in 

handen van gemeentepersoneel. Voorgesteld wordt ook om een groep 
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gemeenteambtenaren samen te stellen die jaarlijks een kort verslag maakt 

voor het CBS over de inkopen en acties m.b.t. Fair Trade en duurzaamheid. 

Vanuit de Trekkersgroep zal een brief gericht worden aan het CBS waarin dit 

voorstel overgemaakt wordt.  

Timing : de trekkersgroep wil de titel van Hoeilaart FairTradeGemeente 

behalen tegen oktober 2010. Er zal daar rond dan een evenement 

georganiseerd worden. 

 

7. VOORDRACHT JEF LAMBRECHT – VOORSTEL 

 

De geplande voordracht van Jef Lambrecht kon niet doorgaan op 11 februari 

2010. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum. 

 

8. FINANCIEEL VERSLAG 

 

Momenteel loopt de actie BROEDERLIJK DELEN met Koffiestop op 26 februari 

en de Solidaire Maaltijd op 28 maart. 

Gros beslist : 

 Het muziekgroepje tijdens Koffiestop op de wekelijkse vrijdagmarkt te 

betalen 

 De aanvraag van Broederlijk Delen voor terugbetaling onkosten 

Solidaire Maaltijd goed te keuren 

 2000 euro partnersteun aan Broederlijk Delen te storten. 

 

9. WERKINGSVERSLAG 2009  

 

Anita Vanthillo maakte een ontwerp-werkingsverslag 2009. Dit ontwerp zal op 

een volgende vergadering besproken worden. 

 

10. ACTIE ‘DE TIJD DRINGT’ 

 

"De wereld zal er in 2015 heel anders uit zien". Dat werd in het jaar 2000 

beloofd door alle lidstaten van de Verenigde Naties. 191 staatshoofden 

ondertekenden er toen de Millenniumdoelstellingen, hun engagement om 

armoede en onrecht drastisch aan te pakken. Spijtig genoeg moeten we 

vaststellen dat we absoluut niet op schema zitten om deze doelstellingen ook 

te halen. 

 

In 2010 dient er zich een historische kans aan om dit tij te keren. Half 

september organiseren de Verenigde Naties immers een VN-topoverleg, 

specifiek gewijd aan deze Millenniumdoelstellingen. De initiatiefnemers van 

‘De Tijd dringt’ willen in eigen land en wereldwijd dan ook alle druk 

uitoefenen om deze beloftes in resultaten om te zetten.  
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Op het event "De Wachtnacht" van 11 september 2010 in Gent wordt deze 

vraag de wereld ingestuurd, gericht aan de regeringsleiders en 

verantwoordelijke  politieke instanties. Dit event is een organisatie van 2015 

DE TIJD LOOPT. De coördinatie ligt in handen van 11.11.11, koepel van de 

Vlaamse Noord-Zuidbeweging. 

 

4 lokale uitdagingen worden vooropgesteld : 

1. ‘De tijd dringt’ – motie voor het gemeentebestuur 

2. De nieuwsgierigheid prikkelen met teasers en folders 

3. Zoveel mogelijk wachtfilmpjes verzamelen 

4. Met z’n allen naar de Wachtnacht van 11 september in Gent. 

 

Aan de lokale 11.11.11-comités en gemeentelijke raden voor 

ontwikkelingssamenwerking wordt gevraagd om hier het initiatief te nemen. 

 

GROS-Hoeilaart beantwoordt deze oproep positief. Op een volgende 

vergadering zal dit thema verder uitgewerkt worden. Er zal aan de Jeugdraad 

gevraagd worden om mee te werken. Anita Vanthillo zal hiervoor contact 

nemen met het bestuur van de Jeugdraad. 

 

 

 
 

  


