
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 25 NOVEMBER 2010  

 

Aanwezig : Anita Vanthillo, Agnes Van Geyseghem, Joke Muyldermans, Robby Beelen, Beatrijs 

Dhont 

 

Verontschuldigd : Els Uytterhoeven, Marie-Paule Bockstal, Sandra Vandebroek, Ruben 

Lombaert, Marc D’Haenens 

 

1. VERSLAG VERGADERING VAN 21 OKTOBER 2010. GOEDKEURING 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. EVALUATIE 11.11.11-ACTIE 2010 IN HOEILAART 

 

De Jeugdraad heeft de activiteiten voor de jeugd in het kader van 11.11.11-2010 

geëvalueerd. Er is meer dan 600 euro verzameld. Toch zijn er enkele opmerkingen : 

- De promotie voor de activiteiten was niet ideaal. Er was wat verwarring : 

jeugdspel/millenniumspel/wandelzoektocht – voor de jeugd/volwassenen 

- Er is te laat gestart met de voorbereiding van de activiteit en met het voeren van de 

promotie. De Jeugdraad begint pas opnieuw te vergaderen in september en dan is er 

eerst het Druivenfestival. Dat maakt planning moeilijk. 

- De werkgroep Wereldsolidariteit van de Jeugdraad heeft momenteel geen verdere 

plannen in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Zij zijn wel bereid samen te 

werken met GROS als de gelegenheid zich voordoet. GROS merkt wel op dat de 

benaming ‘Werkgroep Wereldsolidariteit’ verwarring kan scheppen omdat er ook een 

NGO bestaat die ‘Wereldsolidariteit’ heet en waarmee GROS ook samenwerkt. 

 

11.11.11-restaurant op 7 november 2010 – opmerkingen : 

- Er was minder volk dan vorig jaar. 

- Datum moet veel vlugger bekend gemaakt worden. 

- Voor 2011 ook persoonlijke uitnodigingen sturen via mail. 

- Het artikel in Hier Hoeilaart was helemaal niet wervend. Een volledige bladzijde tekst 

zonder aandachtstrekkers, leest niemand. 

Toch blijft het 11.11.11-restaurant een belangrijke activiteit waarbij veel geld ingezameld 

wordt. 

 

Truffelverkoop aan AD Delhaize op zaterdag 6 november ging heel vlot. Voor volgend jaar 

wil men er nog meer politici bij betrekken. 

 

De workshops in de beide basisscholen vinden plaats in de 1e helft van december. Er zal 

zeker geïnformeerd worden of alles vlot verlopen is. 

 

Algemene opmerking : 

De 11.11.11-activiteiten zijn goed verlopen. Maar men is het erover eens dat het 11.11.11-

comité uitgebreid moet worden. Dat zou de organisatie zeker ten goede komen. 



3. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE - STAND VAN ZAKEN - ORGANISATIE 

EVENEMENT BIJ OVERHANDIGING VAN DE TITEL 

 

Robby Beelen meldt dat de titel van Hoeilaart FairTradeGemeente behaald werd. Er moet nu 

een evenement uitgewerkt worden waarbij de titel officieel zal overhandigd worden. De 

Trekkersgroep is bijeengekomen om te brainstormen over dit evenement. Conclusie van 

deze vergadering : 

- Aan GROS wordt gevraagd om dat evenement uit te werken. De Trekkersgroep wil 

nog wel meewerken maar de coördinatie komt nu bij GROS te liggen. 

- Voorstel om het weekend van 2 en 3 april voor te behouden voor het evenement. We 

kunnen dan verder promotie voeren met de FairTradetitel tijdens de Solidaire 

Maaltijd, Het Hele Dorp, Meifeesten enz. 

- Het zou een evenement moeten worden met verschillende activiteiten, muziek en een 

aantal speeches. 

- Er moeten zoveel mogelijk mensen bij betrokken worden : verenigingen, scholen, 

adviesraden enz. 

 

Enkele concrete voorstellen : 

- Uitwerken van een sensibiliseringsspel rond het gemeentehuis 

- Ballonnenwedstrijd in de scholen 

- Grote spandoek 

- Vlot op de vijver 

- Op het bovenste paneel van de infoportieken bij ‘Welkom in Hoeilaart’ het label van 

FairTradeGemeente aanbrengen 

- Officieel gedeelte met speeches door afvaardiging College Burgemeester en 

Schepenen, Trekkersgroep en FairTradeGemeenten Nationaal. 

- Presentatie : enkele voorstellen : Leo Ghysels (Oxfam), Nic Balthazar, Annemie Struyf, 

Lieve Blancquaert 

 

Er wordt een werkgroep opgericht met leden van GROS en Trekkersgroep om het evenement 

uit te werken. Samenstelling : Joke Muyldermans, Robby Beelen, Pieter Rowies, Edith Van 

Wijk, Anita Vanthillo, Marc D’Haenens, Els Uytterhoeven, Beatrijs Dhont. Een eerste 

vergadering van deze werkgroep is gepland voor woensdag 8 december 2010. 

 

Praktische uitwerking : Dienst Cultuur en Toerisme 

 

4. GITO-NEPAL 

 

Voor GITO-Nepal worden volgende afspraken gemaakt : 

- GROS stort 1500 euro (500 euro per deelnemer vanuit Hoeilaart) 

- GROS wil wel vermeld worden als sponsor 

- Aan de deelnemers zal gevraagd worden om een verslag + foto te maken voor de 

nieuwsbrief Van Hier tot Ginder in april 2011. 

 

 



5. VOORBEREIDING INFOAVOND OVER VZW BOUWORDE 

 

Anita Vanthillo heeft contact genomen met VZW Bouworde. Men is bereid om in Hoeilaart 

een infoavond te organiseren over deze vereniging. We gaan verder contact opnemen om 

concrete afspraken te maken. Aan de 2 Hoeilaartse deelnemers aan projecten van de VZW 

Bouworde, Amy Verbeke en Coralie Damien, zal ook gevraagd worden om mee te werken. 

 

6. FINANCIEEL VERSLAG  

 

Er is nog geen volledige afrekening van de 11.11.11-campagne 2010 in Hoeilaart. Wat het 

saldo 2010 betreft, wordt afgesproken dat er geen verdere partnersteun wordt verdeeld. Het 

saldo voor 2010 zal gebruikt worden voor de organisatie van het overhandigingsmoment van 

de FairTradeGemeente-titel voor Hoeilaart. 

 

7. VARIA 

 

Een WOONplan voor Hoeilaart 

De gemeenten Hoeilaart en Overijse willen graag samen een plan uitstippelen waarmee men 

aan de slag kan gaan om de volgende jaren verder te werken aan belangrijke woon-punten 

in beide gemeenten. Men wil twee SWOT-analyses samenstellen waarin de sterkten, zwakten, 

kansen en bedreigingen op het vlak van wonen van beide gemeenten afzonderlijk 

opgetekend worden. Aan de Hoeilaartse adviesraden wordt gevraagd hieraan mee te werken. 

GROS is evenwel van oordeel dat dergelijke materie niet echt tot het adviesdomein van de 

raad behoort. Dit zal dan ook meegedeeld worden op het Interradenoverleg van 30 

november 2010. 

 

Interradenactiviteiten 

De Interradenactiviteit in juni 2010 was niet echt een succes ondanks de goede organisatie 

van de Milieuraad. 

Voorstel van GROS voor een Interradenactiviteit 2011 : organisatie van een activiteit ’s 

avonds. Leden van adviesraden zijn al drukbezet, een activiteit van een hele 

zaterdagnamiddag en –avond slorpt te veel tijd op. 

 

Interradennieuwjaarsreceptie 

Vindt plaats op zondag 2 januari 2011 om 11u30 in de Kasteelhoeve. 

 

Martin De Kegelfonds 

Viert in 2011 zijn 10-jarig bestaan met allerlei kleine evenementen op verschillende plaatsen 

o.a. in Hoeilaart. Meer informatie hierover volgt zeker nog. 

 

 

 


