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1. VERSLAG VERGADERING VAN 23 SEPTEMBER 2009  

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Gemeld wordt dat de enquête i.v.m. de GROS-nieuwsbrief  ook via de Hoeilaartse website 

kan ingevuld worden. 

 

2. STAND VAN ZAKEN HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 

 

Tijdens de vergadering van 23 september 2009 werden een aantal opmerkingen 

geformuleerd i.v.m. de FairTradestand op de jaarmarkt. Vooral de manier van communiceren 

liet te wensen over. 

Robby Beelen die ook lid is van de Trekkersgroep bevestigt dat Fair Trade een zeer moeilijke 

boodschap is. Er is daarover reeds heel wat gecommuniceerd maar het blijft een moeilijke 

materie. Ruben Lombaert heeft deze opmerkingen geanalyseerd en heeft een aantal 

bedenkingen rond communicatie op papier gezet. Het is de bedoeling dat de leden deze 

tekst doornemen. Op een volgende vergadering zal hierover verder van gedachten gewisseld 

worden. 

 

De Trekkersgroep vergadert opnieuw in november 2009 en zal in de komende weken vooral 

werken rond verenigingen en Fair Trade. Het is de bedoeling om daarvoor een soort 

draaiboek te maken. Er zal ook verder gezocht worden naar mogelijke acties i.v.m. 

duurzaamheid. De gegevens i.v.m. Hoeilaart FairTradeGemeente zullen ook aangepast 

worden op de website www.fairtradegemeenten.be. 

 

3. VOORBEREIDING AANTAL ACTIVITEITEN 

 

11.11.11 

Er worden verschillende afspraken gemaakt voor de activiteiten die binnenkort doorgaan in 

het kader van de 11.11.11-actie. Het schepencollege heeft ook toelating gegeven om 

vlaggen op te hangen voor het GC Felix Sohie. 

 

Infoavond Sri Lanka 

Er is op heel wat manieren promotie gemaakt voor de infoavond rond Sri Lanka en de 

werking van het Martin De Kegelfonds : uitnodigingen – infoportieken. 

 

 

 

 

http://www.fairtradegemeenten.be/


Achter de Spiegelbeelden 

De nodige afspraken worden gemaakt voor de receptie tijdens de vernissage van de 

tentoonstelling ‘Achter de Spiegelbeelden’ op vrijdag 20 november a.s. om 20 uur in GC De 

Bosuil (Jezus-Eik). 

 

4. FINANCIEEL VERSLAG 

 

Er wordt beslist om volgende partnersteun te betalen : 

- 8000 euro aan 11.11.11 

- 1500 euro aan het Martin De Kegelfonds 

 

Er zou ook meer moeten gecommuniceerd worden over de werking van GROS b.v. wanneer 

partnersteun of noodhulp gegeven wordt. Voorgesteld wordt om de gemeentelijke 

communicatieambtenaar hiervoor in te schakelen. Els Uytterhoeven zal dit verder 

onderzoeken. 

 

5. BETOELAGING JONGERENSTAGES 

 

Het reglement inzake betoelaging van jongerenstages dat een aantal jaren geleden werd        

opgesteld, wordt nu geëvalueerd. Een aantal wijzigingen worden aangebracht.  

 

Hierbij het aangepaste reglement : 

 

Jongeren tussen 18 en 30 kunnen een financiële steun krijgen van de GROS.  

Voorwaarden:  

 De jongere is een inwoner van Hoeilaart. 

 Het mag geen vakantiereis zijn maar een stage of onbetaald vrijwilligerswerk in een 

ontwikkelingsland. 

 De organiserende instelling is erkend door de Directie-Generaal Internationale 

Samenwerking (DGIS), tenzij GROS na onderzoek anders beslist. 

 De duur van de stage is minimum 4 weken.  

 Een gemotiveerde aanvraag moet 2 maanden voor vertrek binnenkomen bij de GROS 

met vermelding van: omschrijving stage, organisatie, kostenbudget, ... 

 Bij terugkeer brengt de jongere een verslag uit van zijn/haar ervaringen, verblijf of 

het project waaraan meegewerkt werd, op een GROS-vergadering. 

 Bij terugkeer schrijft de jongere een artikel voor het GROS-tijdschrift of geeft een 

infoavond.  

 Bij vertrek wordt 2/3 van het bedrag uitbetaald; na het uitbrengen van een verslag op 

een GROS-vergadering en een artikel voor het GROS-tijdschrift ‘Van Hier tot Ginder’ 

het resterende 1/3 van het totale bedrag.  

 Het bedrag is : 

Van 4 tot 7 weken : 500 euro 

Van 8 tot 10 weken : 620 euro 

Vanaf 10 weken : 800 euro  

 

 

 



 

6. VARIA 

 

Joke Muyldermans vertrekt op 28 november a.s. naar Tanzania. Zij gaat daar op de African 

Midwives Research Network Conference spreken over haar onderzoek rond moeder- en 

kindsterfte in Rwanda in het kader van de Millenniumdoelstellingen. Joke brengt daarna 

zeker verslag uit over deze ervaring. 

 

 


