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1. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 16 JUNI 2010  

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. REDACTIE VAN HIER TOT GINDER – OKTOBERNUMMER 2010  

 

Volgende thema’s zullen aan bod komen in het oktobernummer van de nieuwsbrief VAN 

HIER TOT GINDER : 

- 11.11.11-actie in 2010. Informatie over het thema 

- 11.11.11 in Hoeilaart 

- Verslag van de Wachtnacht in Gent op 11 september 2010  

- Hoeilaartse FairTradekaastaart met recept 

- Wereldwinkelnieuws 

 

In de week van 25 oktober 2010 wordt de nieuwsbrief verdeeld in de Hoeilaartse 

brievenbussen. 

 

3. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 

 

Robby Beelen meldt dat het dossier voor het verkrijgen van de titel ‘Hoeilaart 

FairTradeGemeente’ ingediend is. Er werden een aantal opmerkingen geformuleerd. Vooral 

criterium 6 : ‘Lokale Duurzame voeding’ blijkt een probleem te zijn. De Trekkersgroep gaat 

nu bekijken wat er met de opmerkingen kan gedaan worden. De groep gaat er van uit dat 

tegen november 2010 de titel behaald wordt. Er wordt al nagedacht over een activiteit n.a.v. 

Hoeilaart FairTradeGemeente. Eventueel kan die gecombineerd worden met het 11.11.11-

restaurant op zondag 7 november a.s. in Het Lindenhof. 

 

Voor meer informatie over FairTradeGemeenten : www.fairtradegemeenten.be 

 

4. NIEUWE GROS-FOLDER 

 

De werkgroep (Anita, Ruben en Beatrijs) heeft vergaderd met de ontwerper van de folder. De 

bemerkingen die op de vergadering van 16 juni 2010 zijn geformuleerd door de GROS-

leden, zijn besproken met de ontwerper. Deze zal een nieuw voorstel uitwerken. 

 

http://www.fairtradegemeenten.be/


De folder zal verdeeld worden op de onthaaldagen van de nieuwe inwoners, maar ook in alle 

Hoeilaartse brievenbussen. 

 

 

5. CHECKLISTS VAN DE VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN 

 

Op de vorige GROS-vergadering werd afgesproken dat er een checklist zou gemaakt worden 

voor de verschillende activiteiten waarbij GROS betrokken is. 

 

Er werd een checklist gemaakt voor 11.11.11, er komt ook nog een lijst voor Broederlijk 

Delen. 

 

Volgende lijst voor de GROS-activiteiten werd opgesteld : 

Infoavonden, tentoonstellingen, recepties e.a. 

 

Vaststellen activiteit : 

- contract of overeenkomst met persoon of organisatie  afsluiten 

- reserveren van de zaal 

- reserveren technisch materiaal 

- reserveren geschenk voor spreker 

- in orde brengen van verzekeringen 

- Sabam en billijke vergoeding aanvragen 

 

Promotie : 

- affiches en flyers laten drukken + verspreiden 

- infopanelen laten maken + laten ophangen 

- artikel voor Hier Hoeilaart en lokale pers 

- lichtkrant 

- website 

 

Bij hapje en drankje : 

- drank bestellen 

- hapjes bestellen 

- glazen en andere benodigdheden reserveren 

- taakverdeling opstellen voor opdienen 

 

Organisatie op dag zelf : 

- zorgen voor sleutel van de zaal 

- klaarzetten zaal 

- klaarzetten glazen – servetten – handdoeken – flessenopeners - vuilzakken 

- afhalen van drank + hapjes 

- frigo vullen 

- zorgen voor contant geld voor spreker of artiesten 

- zorgen voor prijslijst en wisselgeld 

- iedereen houdt zich aan afspraak i.v.m. bediening en opruiming  



 

Deze lijst kan – indien nodig – verder aangevuld worden. 

 

6. AANVRAAG PROJECT BOUWORDE 

 

Coralie Damien uit Hoeilaart diende een aanvraag in voor een toelage in het kader van 

‘Ervaringsreizen jongeren’. Zij is studente Psychologie aan de Ugent en werkt elk jaar mee 

aan de Hoeilaartse speelpleinwerking.  

 

Zij motiveert haar keuze voor Bouworde als volgt : 

Bouworde is een unieke kans om nieuwe horizonten te verkennen samen met een groep 

leeftijdsgenoten. De groepen van Bouworde kennen elkaar in het algemeen niet (of toch: niet 

iedereen kent elkaar op voorhand).  Bouworde is niet gewoon reizen: je wordt echt 

ondergedompeld in de plaatselijke cultuur en maakt kennis met de plaatselijke bevolking.  

Je moet echt de handen uit de mouwen steken om zo bij te dragen aan een beter leven voor 

deze mensen. De dankbaarheid die je ervoor terug krijgt is echt onbetaalbaar en wanneer je 

dan in een weekend de kans krijgt om toch even de ‘klassieke’ toerist uit te hangen, is dat 

een mooie beloning.  

 

Over het project ‘Bouw van klassen en animatie van kinderen in Luxor – Egypte : 

-er wordt op 2 plaatsen gewerkt met kinderen, op beide plaatsen zijn er een 30 tot 40-tal 

kindjes aanwezig. We gaan leuke activiteiten met hen doen, het is vooral de bedoeling om 

dingen met hen te doen die ze nog nooit gedaan hebben (bijvoorbeeld nieuwe spelletjes of 

knutselen met materialen die ze niet kennen of schminken…). En om zulke leuke dingen met 

hen te doen is er uiteraard geld nodig. Verder proberen we ze ook wat Engels te leren (maar 

uiteraard op een speelse manier). 

-Er wordt ook gewerkt aan een gemeenschapscentrum: dit is eerder echt bouwen. Hoe ver ze 

ter plekke met de bouw gevorderd zijn, zullen we pas ginder ter plaatse te weten komen.  

 

GROS beslist aan het project van Bouworde waaraan Coralie Damien zal meewerken, een 

toelage van 500 euro te geven. Voorgesteld wordt om in het voorjaar 2011 een infoavond 

over de VZW Bouworde te geven waaraan Coralie dan kan meewerken. 

 

7. VARIA 

 

WACHTNACHT 

Het Schepencollege gaat akkoord om de gemeentebus ter beschikking te stellen van GROS 

voor het vervoer van de Hoeilaartse deelnemers aan de Wachtnacht op 11 september a.s. 

Vertrek op het Gemeenteplein om 13 uur – terug in Hoeilaart rond 23 uur. 

 

BROODZAKKEN 11.11.11 

Er worden afspraken gemaakt om de bestellingen voor broodzakken op te halen bij de 

Hoeilaartse bakkers. 

 

NOODHULP PAKISTAN 



GROS stortte 750 euro aan Artsen zonder Grenzen voor noodhulp aan Pakistan dat zwaar 

getroffen is door overstromingen. Hierover werd al een persbericht opgesteld.   

 

WERELDDAG VAN VERZET TEGEN DE ARMOEDE 

17 oktober is de Werelddag van Verzet tegen Armoede. Overal in de wereld worden op deze 

dag initiatieven genomen om armoede in de kijker te plaatsen. Armoede is meer dan een 

tekort aan geld. Armoede laat zich voelen in alle facetten van het leven van de arme en zijn 

gezin. Gezondheid, tewerkstelling, huisvesting, onderwijskansen en 

ontplooiingsmogelijkheden in de samenleving worden in de kiem gesmoord door een gebrek 

aan financiële slagkracht. Wie van een pensioen leeft, een zwakke gezondheid heeft, alleen 

voor de kinderen instaat of enkel maar laagbetaalde jobs te pakken krijgt, heeft een 

verhoogd risico om arm te worden. 

 

Er bestaan geen eenvoudige verklaringen of oplossingen voor armoede. We moeten er op 

alle bestuursniveaus en levensdomeinen aandacht aan besteden. 

 

Op 17 oktober gaat de film MISS HOMELESS op verschillende plaatsen in België en in de 

wereld in première. Om de hoofdrol te krijgen in de film van haar man, trekt een 

Amerikaanse actrice de straat op waar ze tussen de Brusselse daklozen probeert te leven. 

Wanneer dit avontuur fout dreigt te gaan, belandt de vrouw in de Miss Homeless-verkiezing. 

Miss Homeless is een project dat ontstaan is met medewerking van enkele Brusselse 

daklozen. Zij improviseren samen met enkele acteurs rond waargebeurde feiten uit hun 

leven. Hierdoor is Miss Homeless een uiterst sympathieke, bijzonder grappige maar ook een 

naar de keel grijpend portret van de mensen in de marge van de samenleving. 

 

Er wordt voorgesteld om deze film ook in Hoeilaart op 17 oktober te vertonen. GROS zal dit 

initiatief verder uitwerken met de Dienst Sociaal Beleid. 

 

AANKOOP BOEKEN VOOR DE BIBLIOTHEEK 

De bibliothecaris heeft een ontwerplijst opgesteld van boeken die GROS kan aankopen voor 

de Hoeilaartse bibliotheek. De lijst wordt goedgekeurd. De boeken zullen besteld worden. 

 

 


