
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 26 AUGUSTUS 2009  

 

 

Aanwezig : Anita Vanthillo, Marc D’Haenens, Robby Beelen, Marie-Paule Bockstal, Greet 

Vandendriessche, Sandra Vandebroek, Beatrijs Dhont 

 

Verontschuldigd : Agnes Van Geyseghem, Jeroen De Man, Joke Muyldermans, Els 

Uytterhoeven 

 

 

 

1. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 30 JUNI. GOEDKEURING 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. Marie-Paule Bockstal kijkt na of in het OCMW-lastenboek 

voor het huren van werkkledij de clausule van Schone Kleren effectief is opgenomen, zoals 

gevraagd in de OCMW-raad en zoals meegedeeld tijdens de vorige GROS-vergadering. 

 

2. STAND VAN ZAKEN HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE – PROMOTIE TIJDENS HET 

DRUIVENFESTIVAL 

 

Tijdens het komende Druivenfestival zal de Trekkersgroep op de jaarmarkt een FairTrade-

stand opbouwen. Plaats : waarschijnlijk in het Jan van Ruusbroecpark. Op die stand zijn een 

aantal FairTradeproducten te zien en zal ook een overzicht gegeven worden van de 

zelfstandigen en horeca-zaken die meewerken om van Hoeilaart een FairTradeGemeente te 

maken. De Trekkersgroep zorgt voor de nodige flyers. 

 

De GROS-leden stellen een beurtrol op om de stand te bemannen. 

 

De Trekkersgroep hoopt tegen midden 2010 voor Hoeilaart de titel van FairTradeGemeente 

te behalen. 

 

3. REDACTIE VAN HIER TOT GINDER, 2009, 3 

 

Volgende artikels komen aan bod in de volgende nieuwsbrief : 

- 11.11.11-actie 2009 : algemeen thema en activiteiten in Hoeilaart 

- Info over de tentoonstelling ‘Achter de Spiegelbeelden’ 

- Wereldwinkelnieuws 

- Stand van zaken Hoeilaart FairTradeGemeente 

- Verslag van Amy Verbeke uit Hoeilaart die deelneemt aan een kamp van de vzw 

Bouworde in Ecuador 

- Bevraging over de nieuwsbrief 

 

Van Hier tot Ginder wordt in de week van 26 oktober verdeeld in de Hoeilaartse bussen. 

 



4. VOORBEREIDING KOMENDE ACTIVITEITEN 

 

Avond rond Sri Lanka 

Vermits Agnes Van Geyseghem verontschuldigd is, hebben we hierover geen verdere 

gegevens. 

 

Voordracht door Jef Lambrecht 

Er is contact genomen met Jef Lambrecht, VRT-journalist, met de vraag of hij voor GROS een 

voordracht kan geven over de situatie in Iran. Jef Lambrecht wil zeker naar Hoeilaart komen. 

Hij vraagt om na 15 september opnieuw contact te nemen om dan verdere afspraken te 

maken. Streefdatum is februari 2010. 

 

Achter de Spiegelbeelden 

De tentoonstelling ‘Achter de Spiegelbeelden’ zal te zien zijn in GC De Bosuil (Jezus-Eik) 

tijdens de 2 laatste weken van november. GROS-Hoeilaart en GROS-Overijse zullen de 

vernissage organiseren. Er zal contact opgenomen worden met De Bosuil om hiervoor 

concrete afspraken te maken. We gaan ook bekijken hoe het vervoer van de Hoeilaartse 

scholen naar Jezus-Eik kan geregeld worden. In Hier Hoeilaart van oktober en november 

zullen artikels over de tentoonstelling verschijnen. 

 

5. 11.11.11-ACTIE IN HOEILAART 

 

Het 11.11.11-comité Hoeilaart vergadert binnenkort over de actie in Hoeilaart. Volgende 

GROS-vergadering volgt hierover zeker meer informatie. 

 

6. AANVRAAG VOOR FINANCIELE BIJDRAGE AAN BOUWKAMP MET DE BOUWORDE 

VZW 

 

Amy Verbeke uit Hoeilaart heeft zich ingeschreven voor een bouwkamp met de Bouworde 

vzw. Het kamp vindt plaats op het domein Bosque de Paz, El Limonal, in Ecuador. Samen met 

5 andere jonge volwassenen gaat ze er vrijwillig helpen plantages uit te breiden en helpen 

bij het optimaliseren van de plaatselijke infrastructuur.  

Iedereen is erg gemotiveerd om een steentje bij te dragen met hun handen, maar dit is niet 

voldoende. Nieuwe planten en materialen moeten aangekocht worden. Kapitaal is dus 

onontbeerlijk. Helaas is de plaatselijke bevolking te arm. Ze doen daarom een beroep op de 

vrijwilligers om kapitaal mee te brengen voor de aankoop van de benodigdheden.  

 

Het totaal benodigde bedrag zou neerkomen op 1000 euro. Om dit bedrag bij elkaar te 

krijgen, heeft de groep kaartjes en pennen verkocht. Ook gaan ze een snoepjesverkoop 

houden op de Gentse feesten en hopen ze een verkoop te houden tijdens Brussel Bad. Helaas 

zal dit niet genoeg zijn. Daarom hadden zij gehoopt te rekenen op financiële steun van hun 

gemeentes. Voor Amy is dit dus Hoeilaart. 

 

GROS vindt dit project belangrijk genoeg om er financiële steun aan te verlenen. Bovendien 

kadert het binnen het reglement ‘ervaringsreizen jongeren’. GROS beslist dan ook 380 euro 



te storten aan de Bouworde vzw voor het project in Ecuador waaraan Amy zal deelnemen. De 

groep vertrekt op 2 september en keert terug op 27 september. 

 

Het reglement ‘ervaringsreizen jongeren’ bestaat reeds enkele jaren. De subsidiebedragen 

zijn nooit aangepast. Deze bedragen zullen bekeken worden en indien nodig aangepast. 

 

7. FINANCIEEL VERSLAG 

 

Robby Beelen heeft een afrekening gemaakt van de Palestina-avond op 29 mei 2009, 

georganiseerd door Wereldwinkel Hoeilaart i.s.m. GROS. Er is een beperkt negatief saldo dat 

door Wereldwinkel Hoeilaart zal gedragen worden. GROS heeft wel de promotiekosten op 

zich genomen. 

 

 


