
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 30 JUNI 2009 

 

Aanwezig : 

Anita Vanthillo, Sandra Vandebroek, Joke Muyldermans, Marc D’Haenens, Agnes Van 

Geyseghem, Ruben Lombaert, Beatrijs Dhont 

 

Verontschuldigd : 

Els Uytterhoeven, Marie-Paule Bockstal, Jeroen De Man, Robby Beelen 

 

 

1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING VAN 28 MEI 2009  

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Het werkingsverslag 2008 van GROS is eveneens goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 

juni 2009. 

 

2. ACHTER DE SPIEGELBEELDEN – AFSPRAKEN VOOR DE TENTOONSTELLING 

 

De tentoonstelling ‘Achter de Spiegelbeelden’ zal opgebouwd worden in het GC De Bosuil in 

Jezus-Eik tijdens de 2e helft van november 2009. GROS zal hiervoor wel promotie maken via 

de nieuwsbrief en in de Hoeilaartse scholen. We zullen ook voorstellen aan De Bosuil dat 

GROS-Hoeilaart de receptie tijdens de opening van de tentoonstelling organiseert i.s.m. 

GROS-Overijse. Begin september zal een vergadering belegd worden met De Bosuil om 

verdere concrete afspraken te maken. 

 

Alle GROS-leden zullen voor deze activiteit promotie maken. 

 

3. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 

 

De trekkersgroep werkt verder aan het behalen van de verschillende criteria. Een 

afvaardiging van de groep heeft het project voorgesteld aan de Cultuurraad met het 

positieve gevolg dat een aantal cultuurverenigingen zich bereid hebben verklaard om mee te 

werken aan het behalen van de titel van Hoeilaart FairTradeGemeente. Zij willen daarvoor een 

verklaring ondertekenen dat zij tijdens hun activiteiten FairTradeproducten zullen schenken. 

 

4. FINANCIEEL VERSLAG 

 

Het financieel verslag wordt overlopen. 

Er wordt beslist om 2000 euro partnersteun te geven aan Wereldsolidariteit. 

 

5. EVALUATIE WERKING GROS TIJDENS EERSTE HELFT VAN 2009  

 

GROS heeft tijdens de eerste helft van 2009 een aantal activiteiten georganiseerd die heel 

positief geëvalueerd worden : infoavond duurzaamheid i.s.m. Milieuraad Hoeilaart, 



medewerking aan de Meifeesten, Palestina-avond i.s.m. Wereldwinkel, infoavond rond 

microkredieten. 

 

Op sommige activiteiten was er wel weinig volk. In de toekomst zal meer gewerkt worden 

aan de promotie en communicatie i.v.m. de GROS-initiatieven. 

 

Enkele aandachtspunten voor de 2e helft van 2009 : 

 Infoavond rond Sri Lanka 

 Infoavond rond Iran 

 Actie 11.11.11 

 

6. VARIA 

 

GROS is van plan om in het najaar een bevraging te organiseren rond de nieuwsbrief Van 

Hier tot Ginder. Er zijn een aantal voorstellen i.v.m. layout. 

Beslist wordt om bij de nieuwsbrief van oktober 2009 een extra A4-blad te voorzien. Op dat 

blad zou een uitknipbare bevragingstrook gedrukt worden. 

 

Tijdens de OCMW-raadsvergadering van 15 juni 2009 vroeg het OCMW-bestuur om voortaan 

de specifieke werkkledij te mogen huren bij gespecialiseerde firma’s. Op vraag van Marie-

Paule Bockstal, OCMW-raadslid die als waarnemer ook deelneemt aan de GROS-

vergaderingen, gaf de raad haar goedkeuring om de voorwaarde van Schone Kledij mee op te 

nemen in het lastenboek. 

 

 

 

 

 


