
Voorstel VERSLAG GROS  
25 juni 2020 

GC Felix Sohie (lokaal Bakenbos) - 20u 
 

Aanwezig/verontschuldigd: 

 

Aanwezig Boel Frank (Oxfam-Wereldwinkel) 

Aanwezig Bockstal Maryleen (Broederlijk Delen en Ekimanyelo vzw) 

 Bockstal Marie-Paule (Adviseur) 

Aanwezig De Rudder Carmen (Voorzitter - Onafhankelijk lid) 

Aanwezig Dhont Beatrijs (Oxfam-Wereldwinkel en Viva Salud) 

Verontschuldigd Muyldermans Joke (Impore) 

Verontschuldigd Vandebroek Sandra (11.11.11) 

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

Aanwezig van Gisteren Rein (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) 

 

AGENDA 

 

1. Opvolging verslagen 

1.1.  GROS online vergadering 14 mei 2020 

In bijlage vind je nog het overzicht met informatie van de verschillende organisaties waar intussen 

noodhulp aan verleend werd in het kader van Covid-19.  

Het was een beetje wennen om online te vergaderen – blij dus dat we vandaag terug terecht 

kunnen in het GC Felix Sohie. 

 

1.2.  GROS – bezoek Les Cajoutiers 11 juni 2020 

Het verslag van dit overleg waarbij we uitgebreider kennis maakten met de werking van Les 

Cajoutiers werd ook al via mail bezorgd. 

Annelies wil zich nog graag verontschuldigen voor haar afwezigheid. In alle drukte had ze dit over 

het hoofd gezien aangezien dit nog aan de reeds geplande data toegevoegd werd. 

 

 

2. Corona 

2.1.  Stand van zaken & maatregelen in Hoeilaart  

• Geen nieuw gekende besmettingen in Hoeilaart – bedankt om vol te houden! 

• Reorganiseren van verschillende diensten en werkingen in woonzorgsite, kinderdagverblijf, lokale 

economie, openbare gebouwen en diensten blijft afhankelijk van de richtlijnen 

o Thuiswerk voor de gemeentelijke administratie is tot 17/07/2020 de norm 

• Medewerkers bereikbaar via mail of telefoon + op afspraak 

o Na 3 weken zomersluiting komt er in principe ook een geleidelijke heropening van GC Felix 

Sohie vanaf 3/8/2020 – balie nu al open van 9 tot 12u. 

o Sport- en jeugdcentrum volledig ingezet voor vakantiewerkingen -12jarigen 

• Binnen de dienst Vrije Tijd wordt daarnaast ook gewerkt aan een voorstel voor extra 

ondersteuning verenigingen (+ raden en vrijwilligers) – in een extra noodfonds van de Vlaamse 

regering zijn middelen voorzien voor extra ondersteuning lokale verenigingen (jeugd, sport, 

cultuur). 

• Momenteel worden via apothekers nog mondmaskers van de federale overheid verdeeld. 



• Vorige gemeenteraad goedkeuring voor 2 waardebonnen (voeding en niet-voeding) om zo ook 

lokale handelaars te ondersteunen. 

o Wereldwinkel wil zeker ook deelnemen aan de actie 

o Geen extra bonnen voor kwetsbare gezinnen voorzien – zij worden op andere manier bereikt 

en ondersteund (onder meer via speelpakketten tijdens zomer – laptops start schooljaar – 

via gift ook vb extra aankopen voeding - …) 

• Vrije tijd:  

o Vakantiewerking jeugd en sport (eigen organisaties en verenigingen) start op 1 juli – ook 

daar bubbels met maximum 50 personen per bubbel 

o Jeugdwerk gaat op zomerkamp 

o Hoeilaart Zomert: deze zomer zijn we ‘toerist in eigen dorp’ (zie programma via 

https://www.hoeilaart.be/hoeilaartzomert 

▪ Waar het kan, wil GROS bijdragen of iets doen (vb extra filmaanbod organiseren) 

>>> suggesties en vrijwilligers hiervoor mogen zich zeker kenbaar maken. 

 

2.2.  Voorstel steun lokale handel/verenigingen (sensibilisering GROS/Wereldwinkel) 

Tijdens de bijeenkomst van de vrijwilligers van de Wereldwinkel (WW) gaf Marijke ook toelichting 

bij de mogelijkheden die onderzocht worden om lokale handelaars en horeca te blijven 

ondersteunen na de heropening. Als voorbeeld werd aangehaald dat vb via de GROS een aantal 

producten kunnen aangekocht worden in de Wereldwinkel die bij horecazaken gebruikt kunnen 

worden (vb. voor bij de koffie). Op die manier steunen we de Wereldwinkel en de horeca enerzijds 

en wordt fairtrade en GROS aan de andere kant in de kijker gezet bij zowel de uitbaters als bij de 

bezoekers. Dergelijke actie zou ook enige ruchtbaarheid kunnen krijgen via vb. een persbericht. 

 

Aangezien er binnen de gemeentelijke budgetten op zoek gegaan werd naar middelen om de nodige 

corona-maatregelen te financieren en we hierbij niet raakten aan het voorziene budget voor GROS, 

werd gevraagd of GROS ook een steentje wil bijdragen om waar mogelijk lokaal een aantal 

initiatieven te ondersteunen en hiervoor middelen vrij te maken. Dit was een voorstel dat kan 

passen in dit kader. 

Doel: promotie producten WereldWinkel en zo ondersteuning lokale handel >> vooral fairtrade 

onder de aandacht brengen en intussen ook win-win voor de handelaar én voor de GROS die met 

dergelijke actie in de kijker komt. 

 

Op zich lijkt dit een fijn voorstel maar wordt de bezorgdheid geuit dat het dan wenselijk is om in 

overleg te gaan met de RLE zodat er misschien niet enkel actie gevoerd wordt naar de horeca toe. 

Suggesties rond aankopen bij Wereldwinkel: 

• Kennismakingspakket voor horeca (vb benodigdheden voor bij de koffie) 

• Waardebonnen voor een volgende actie van RLE waar prijzen voor nodig zijn 

• Korting restaurants bij gebruik fairtrade-producten in gerechten (aankopen via WW)  

 

Marijke deed navraag bij de vervangend secretaris van RLE: RLE vergadert op 15/07 – tegen die 

tijd vraag en aantal suggesties bundelen zodat ze dit kan bespreken en reactie bezorgen.  

GROS-leden op de hoogte houden zodat we dit verder kunnen uitwerken naar vb. 17 oktober 

(wereldwinkeldag), druivenfestival of eind september (Dag van de Klant). 

 

In de marge van dit agendapunt heeft Annelies het ook nog even over vb. het zomeraanbod voor 

senioren: vb bij komende ontmoetingen link leggen met aankoop materiaal in wereldwinkel en/of 

mogelijkheden te bekijken naar organisatie ‘koffiestop’ (vanuit Broederlijk Delen, Wereldwinkel of 

GROS ?) –> maar te bekijken wat mogelijk is rond gebruik wegwerpmateriaal. 

Iets soortgelijks is misschien ook mogelijk voor/na de voorleesmomenten die de bib organiseert op 

het Gemeenteplein tijdens de zomervakantie (combinatie met koffiestop?) 

 

https://www.hoeilaart.be/hoeilaartzomert


Als er interesse is om een koffiestop of iets dergelijks te doen bij één van de komende 

zomeractiviteiten, laat dan zeker zo snel mogelijk iets weten. (zie ook suggestie ivm filmvertoning). 

 

Er wordt nog navraag gedaan of er al nieuws is over het Druivenfestival (wordt nu voorbereid) en 

het najaar: eerst de zomer opstarten en vervolgens nadenken over najaar. 

Vanuit de Wereldwinkel is er alvast bereidheid om zeker een stand op te bouwen ter hoogte van de 

Wereldwinkel als dat zou kunnen tijdens het Druivenfestival – idem voor de kerstmarkt. 

 

 

3. Framing en (beeld-)taal voor "onze ontwikkelingshulp" 

Toelichting en voorstel van Rein (woonde een webinar bij van Health Poverty Action (VK) ism Viva 

Salud) waarbij 2 leerzame tv-spots besproken werden die hij graag wil tonen aan de GROS. 

Rein geeft aan dat hij veel leerde rond beeldvorming die we krijgen. We zouden hier later een 

workshop over kunnen organiseren. Het meeste materiaal is al in het Nederlands beschikbaar, 

sommige voorbeelden in het Engels.  

Link filmpjes:  https://www.youtube.com/watch?v=MEb_epsuLqA&t=3s   

 https://www.youtube.com/watch?v=oJLqyuxm96k  https://publicinterest.org.uk/ 
 

Aandacht vestigen op ‘opletten met verwoordingen en beelden die soms schadelijk kunnen zijn voor 

organisaties,…’ - verkeerde beeldvorming is er snel als we onvoldoende aandacht hebben hiervoor. 

Aandacht voor hebben in teksten,…: vb ‘vluchteling’ of ‘mensen die nood hebben aan 

bescherming’ geeft dadelijk andere connotatie.  

 

Rein wil hier verder informatie over verzamelen en delen met de GROS-leden – vooral belangrijk 

om hierover te praten – doel moet zijn om op andere manier te denken (‘met de beste bedoelingen 

iets doen maar resultaat is helemaal anders…’). Suggestie om te bekijken of het nuttig kan zijn om 

dit ook vb binnen scholen aan bod te laten komen in workshop.  

 

 

4. Financiën 

4.1.  Aanvragen subsidie en partnersteun:  

GROS 

vergadering 
Aanvrager 

categorie -  

soort aanvraag 
omschrijving opmerking 

(11/06/2020) Les Cajoutiers Partnersteun Zie toelichting 11/06 OK € 2500 

(11/06/2020) Les Cajoutiers Noodhulp  Zie toelichting 11/06 
Extra steun project  

OK € 750 

25/06/2020 Leef-foundation Partnersteun 
Zie info en toelichting 

Aletha 
OK € 2500 

25/06/2020 Martin De Kegel Partnersteun Zie bijlage OK € 5000 

Bevestiging 
25/06/2020 

Impore Noodhulp  
Stond niet in verslag 

mei 
OK € 750 

 

Verslag Leef: Aletha bezorgt een beeldverslag (video) uit Liberia en geeft toelichting bij de 

besteding van de Leef-noodhulp aan het JFK-ziekenhuis + toelichting schoolproject najaar 2020 

voor aanvraag partnersteun. In bijlage powerpoint die voorgesteld werd tijdens de vergadering. 

Eind juni hopelijk verder werken aan bouw van de school (dak, ramen,…). Aanvraag voor 

bijkomende subsidie hiervoor loopt ook via steunpunt 4de pijler (ook via een samenwerking met 

Nederlandse ‘Wilde Ganzen’-organisatie). Werken voorzien voor ongeveer 9.000 à 10.000 dollar – 

daarom ook spijtig dat concert niet kon doorgaan dit voorjaar omdat Aletha hoopte zo zeker ook 

nog bijkomende middelen te kunnen inzamelen.  

Covid-19 in Liberia:  

• intussen al beetje noodhulp gekregen waarmee aantal dingen kunnen gebeuren 

https://www.youtube.com/watch?v=MEb_epsuLqA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=oJLqyuxm96k
https://publicinterest.org.uk/


• 4.5 miljoen inwoners – 662 besmettingen maar er wordt veel minder en anders getest 

• Actie mondmaskers voor Liberia vanuit Hoeilaart: aantal maskers werden hier gemaakt en 

verscheept + sjablonen meegestuurd vanuit Leef  

• Aankoop van materialen voor ontsmetting + stof voor mondmaskers (1000 mondmaskers 

worden intussen ook ter plekke gemaakt) 

Lockdown is anders in Liberia: ‘avondklok’ was oorspronkelijk vroeg in de namiddag en wordt 

telkens verlaat – veel mensen leven en werken ‘op straat’ (verkopen, handel,…) waardoor een 

andere aanpak vereist is. 

 

Flyers vanuit Hoeilaart om op de emmers met ontsmettingsmiddel te plakken (aanduiding ‘handen 

wassen’ en logo van schenkers duidelijk zichtbaar). JFK is een staatsziekenhuis maar er is amper 

materiaal (vb besmette patiënt moest doorverwezen worden om getest te kunnen worden) – door 

schenking is er nu ook beetje beschermingsmateriaal. 

Dankzij gift van GROS + aantal giften op Leef-rekening kon ongeveer € 1000 besteed worden aan 

materiaal. 

Marijke doet nog navraag of het filmpje op één of andere manier gedeeld kan worden via website of 

andere gemeentelijke infokanalen. 

 

Aanvraag van Martin De Kegel vzw: In bijlage ook de informatie en het jaarverslag voor de 

aanvraag voor partnersteun 2020 en het jaarverslag van Martin De Kegel vzw. OK voor 

partnersteun (€ 5000). Agnes geeft nog mee dat Lieve zeker een keer een bezoek wil brengen 

aan de GROS zodat ze ook wat extra toelichting kan geven over de werking in Sri Lanka. Agnes 

vraagt na wanneer dat past. 

 

 

5. Initiatieven 

5.1.  In de zomermaanden ? 

Zie eerder: informatie in verband met komende initiatieven – volledig programma via 

https://www.hoeilaart.be/hoeilaartzomert 

 

5.2.  Activiteiten dit najaar: o.a. Duurzame Doendersdag, 11.11.11, … 

5.2..1. Duurzame Doendersdag:  

Binnen interradenoverleg kwam dit al aan bod – milieuraad is zeker ook nog vragende partij om op 

10/10/2020 iets te organiseren – Schepen Pieter Muyldermans hoopt dat het thema levend gehouden 

kan worden met een aantal initiatieven. 

Werd intussen ook bekeken binnen diensten met een aantal collega’s vanuit verschillende sectoren 

maar door corona niet verder aangepakt. 

• Opmerking: doelstelling = duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de kijker zetten >> dat 

moet het uitgangspunt blijven. Als we heroriënteren, moeten we ook bekijken welk doel we 

willen bereiken en hoe we dit in de kijker zetten (vb Aletha linkt de LEEF-werking daaraan).  

• Doel van de dag kan herbekeken worden om de SDG’s in de kijker te zetten en hoe dat kan – 

GROS moet zeker blijven nadenken hoe dit aangepakt kan worden en wat we kunnen doen 

• Herhaling vraag naar en nood aan SDG-scan (advies GROS 21/06/2018)!! > zodat we weten 

waar extra op ingezet zou moeten worden – te bekijken of dit binnen Vrije Tijd of andere 

dienst verder opgepikt kan worden 

o Opmerking: de SDG’s blijven ook ‘onzichtbaar’ in de gemeente – vraag om dit vb. met 

behulp van stickers en banners meer in de kijker te zetten. Voor een aantal van de 17 

ontwikkelingsdoelstellingen is dat maar een kleine moeite. 

• Voor Duurzame Doendersdag: terug werkgroepje met mogelijke partners om te bekijken wat 

mogelijk is en wie wat wil en kan doen – niet enkel GROS!  

o wie neemt initiatief? 

https://www.hoeilaart.be/hoeilaartzomert


o Gaat repair-café door?  

o Suggestie thema van de dag: Hoe werkt Hoeilaart aan duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen en hoe kunnen linken gelegd worden   

o ‘infomarkt’ zal waarschijnlijk niet kunnen doorgaan maar vorig jaar al bij evaluatie 

binnen GROS gezegd dat dit niet jaarlijks hoefde op de gekende manier 

o Binnen interradenoverleg input vragen – welke verenigingen,.. zien dit zitten 

Marijke pikt dit op binnen dienst Vrije Tijd voor najaarsplanning en zoekt collega’s die willen 

meewerken + voor agenda interradenoverleg maar al sneller vraag te verspreiden via mail 

 

5.2..2. 11.11.11. 

• Ook hier alternatieven te zoeken voor etentje en andere initiatieven? 

• afhaal/levering overwegen? – Anita informeert naar mogelijkheden voor wat etentje betreft 

• Geen idee of kwis en afterwork (er mag nog niet gedanst worden) zullen doorgaan 

 

5.2..3. Andere activiteiten en organisaties die eventueel doorgaan: 

• Leef bekijkt mogelijkheden (Aletha is er niet van 5 tot 10/10 > dus afwezig tijdens duurzame 

doendersdag) – zoekt nog naar alternatief wat in najaar eventueel mogelijk na annulatie 

muzikale avond in voorjaar 

• Filmvoorstelling die Druifkracht gepland had, kan eventueel doorgaan tijdens Duurzame 

Doendersdag op 10/10/2020 ? 

• Wereldwinkeldag op 17/10 – geen ‘ruil’moment van chocolade maar wel te bekijken wat er 

mogelijk zal zijn 

 

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

wat steunen we, waar nemen we aan deel,…? 

Dit agendapunt kwam niet meer uitgebreider aan bod.  

 

 

6. Van Hier tot Ginder 

Volgende VHTG wordt een ‘corona-editie’ waar heel wat ‘noodhulp’ aan bod komt. In principe 

volgende week naar drukkerij. 

 

 

7. Varia 

7.1.  Interradenoverleg 02/06/2020: kort verslag 

• Ook hier was er vooral rondvraag van wat er leeft binnen verenigingen en wat de 

vooruitzichten zijn voor de komende maanden. 

• In bijlage ook het verslag van het interradenoverleg 

 

7.2. TO DO Lijst bijwerken! 

 

7.3.  Samenstelling GROS: Nakijken aub of de organisaties die je vertegenwoordigt nog steeds 

degene zijn die vermeld zijn in het overzicht van aanwezigheden (bovenaan verslag) 

 

Komende bijeenkomsten GROS 2020: (! op donderdag kan Sandra niet aanwezig zijn) 

• Dinsdag 8 september 

• Dinsdag 6 oktober 

• Donderdag 12 november 

• Dinsdag 8 december 

 

 



TO DO-lijst 

 

WAT? WIE? HOE?  - 

RESULTAAT 

STAND VAN ZAKEN 

Verslag werkgroep 

subsidiereglement 

   

Voorstel nieuw 

subsidiereglement 

   

Afspraak Fair Trade wijn GC Vrije tijd  Te bekijken in breder geheel 

Antwoord op 8 vragen vanuit 

adviesraden 

Marijke   Marijke bespreekt met bevoegde 

schepen + navragen Pieter die 

gesprek had met Rein? 

Overzicht subsidie duidelijker: 

voorstel document maken 

Marijke    

Antwoord vraag ivm spandoek 

DDD 

Marijke  Navraag bij 

Katrien  

Advies van RvB GC werd door 

college gevolgd – antwoordbrief 

opvragen + 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 

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 - Anita Bespreken 

afdelingshoofd > 

MAT 

Ook aankoopbeleid navragen! 

Gegevenslijst wijzigen website Marijke   Ook voorzitter doorgeven! 

Werkingsverslag 2019 Carmen/Marijke   

Factuur voor ¼ kost VHTG aan 

wereldwinkel voor 2019 

Marijke GROS aan WW € 1040  

Deelname in kosten VHTG 

Nog uit te nodigen gasten aan tafel: 

• Julie Vanstallen - verslag van haar reis naar Niger  

• Hildegarde Van Hecke ivm project van haar nichtje www.rayoflove.be in Tanzania. 

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

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

    

    

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  

 ALGEMEEN    

Uitbetalingen toelage Sandra en Beatrijs  

Redactieraden VHTG Carmen  

Agenda en verslagen  GROS Marijke  

 

http://www.rayoflove.be/

