
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 30 MAART 2011  

 

Aanwezig : Anita Vanthillo, Greet Vandendriessche, Agnes Van Geyseghem, Robby Beelen, 

Ruben Lombaert, Marc D’Haenens, Joke Muyldermans, Els Uytterhoeven, Beatrijs Dhont 

 

Verontschuldigd : Marie-Paule Bockstal, Sandra Vandebroek 

 

Aude Van Calster deelde mee dat zij niet langer voor Plan België werkt en dat zij dan ook 

niet langer lid wil zijn van GROS. 

 

1. VERSLAG VERGADERING VAN 22 FEBRUARI 2011. GOEDKEURING 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. VOORSTEL I.V.M. VERNIEUWING NIEUWSBRIEF VAN HIER TOT GINDER 

 

Ruben Lombaert heeft een analyse gemaakt van 9 jaar nieuwsbrief VAN HIER TOT GINDER. 

Basis hierbij was de bevraging die georganiseerd werd in 2009. 

Sterke punten zijn : 

- gekozen onderwerpen 

- aankondigingen van lokale activiteiten 

 

Zwak punt : VHTG wekte te weinig interesse om een massale respons te krijgen op de 

bevraging. 

 

Volgende punten kunnen een basis vormen voor een vernieuwing van VHTG : 

 

Themata :  

Uit de bevraging blijkt dat de tot nu gekozen thema’s als positief gezien worden.  Hetzelfde 

geldt voor het aankondigen van lokale (GROS-) activiteiten. 

Voorstel: VHTG dient nog meer de activiteiten van GROS zelf te volgen. Dit kan door een 

uitgebreid verslag (met foto’s), of een achtergrondartikel over het thema.  

GROS houdt zich bezig met informatieverstrekking, partnersteun, noodhulp, etc.  Over elk 

van deze thema’s en organisaties, kan een kort artikel geschreven worden met een andere 

invalshoek dan de artikels die nu telkens rond de grote campagnes verschijnen (zoals van 

Broederlijk Delen, 11.11.11, etc) 

Hetzelfde kan gedaan worden bij “adviesraadoverschrijdende thema’s”. Indien een nauwe 

samenwerking rond een thema van GROS op meerdere adviesraden betrekking heeft, kan 

hieraan specifiek aandacht gegeven worden.  Voorbeeld: duurzaamheid, in samenwerking 

met de milieuraad. 

 

Suggesties voor artikels / aanbrengen van nieuwe thema’s : 

Als vast onderdeel van elke GROS-vergadering kan een korte brainstorming gehouden 

worden over wat we hebben opgemerkt in de wereld rond ons, welke dingen / thema’s de 



vertegenwoordigers van onze partnerorganisaties zien binnen hun organisatie, lokale zaken, 

etc.   Dit telkens met de reflex of hierover een artikel in VHTG kan komen.  

 

Thema’s gesuggereerd in de bevraging: 

 Zet een boek / film / GROS-aanwinsten in de bibliotheek in de kijker 

 Blijf aandacht besteden aan grote lopende projecten zoals Fair Trade 

 Geef aandacht aan plaatselijke acties die niet noodzakelijk via GROS ontstaan, maar 

die hetzelfde doel hebben 

 Artikels / verslagen van de jongerenstages 

 

Andere mogelijke thema’s: 

 Bespreking / aankondiging van een relevant boek / film – gezien/gelezen door een 

GROS-lid 

 Meer inspelen op de realiteit / achtergrondartikels (bvb. Arabische revolutie / 

oliedollars / democratie à l’Africaine...) 

 Een interview met de betrokken schepen / iemand van de VVSG over 

ontwikkelingssamenwerking als onderdeel van gemeentelijk beleid / nadruk op 

horizontale aspecten 

 Interview met de voorzitter van een andere GROS, bij voorkeur met een raakvlak in 

projecten (Afrika - Rwanda, noodhulp, ...): hun ervaringen, methodologie, steun van 

de lokale bevolking, etc. 

 Per nummer een duidelijk aangegeven “editoriaal”-artikel 

 

Frequentie van verschijning 

Om VHTG te vernieuwen, zowel inhoudelijk als qua lay-out, dient ook gekeken te worden 

naar de huidige frequentie van publiceren. Een verhoging van de frequentie vermindert de 

kans dat we niet al onze activiteiten aangekondigd krijgen in VHTG, maar creëert ook een 

grotere continuïteit, en verhoogt de zichtbaarheid van het GROS-werk. 

 

Aanpassingen in de lay-out / verhoging aantal pagina’s / wijziging formaat 

Modernisering dringt zich op, mogelijkheden zijn vermoedelijk ook uitgebreid door dalende 

kosten vierkleurendruk. 

Aanpassen van de kolom met korte inhoud om de plaats van de artikels duidelijker te 

maken.  

Aanpassen van het aantal pagina’s / verandering formaat kan een optie zijn indien de 

verschijningsfrequentie ongewijzigd blijft. 

 

Stijl 

Dit is een proces dat enige tijd en oefening zal vragen, evenwel als basislijnen kan het 

volgende gelden: 

 Er dient nagedacht te worden over de stijl van de artikels: in het bijzonder het 

gebruiken van korte zinnen, direct woordgebruik, opname citaten, gebruik 

tussentitels en korte paragrafen, illustraties / foto’s...  

 Daarnaast kunnen interviews overwogen worden, als zelfstanding artikel of als deel 

van een ander artikel. 



 Opname van URL’s op het einde van elk artikel / andere verwijzingen “meer weten ?” 

“Meer lezen?” 

 Streef in elk artikel naar een evenwicht tussen “duiding” / informatie en 

actualiteitswaarde. 

 

Verhoging van het aantal gelezen artikels / verbeteren van de kennis over VHTG 

Dit dient opnieuw gemeten te worden in een bevraging (zoals de bevraging in 2009), ergens 

eind 2012. 

 

Gebruik nieuwe media / “hybride” publicatie 

De laatste editie van de nieuwsbrief dient ook opgenomen te worden op de speciale GROS-

pagina van de website van Hoeilaart. Daarnaast kan ook telkens een kort berichtje gezet 

worden op “ik ben van Hoeilaart” op Faceboek, wanneer de nieuwsbrief online staat / gepost 

wordt. 

De activiteiten van GROS dienen geïntegreerd te worden op de nieuwe site van Hoeilaart 

(activiteitenagenda). Evenwel zou ervoor moeten gezorgd worden dat activiteiten van onze 

partners die samen met GROS georganiseerd worden, een vermelding (eventueel GROS-logo) 

krijgen “in samenwerking met GROS”. 

Op de pagina van GROS (www.Hoeilaart.be/GROS) kan een extra blad ingevoegd worden 

waarin de links per nummer van VHTG of ook “interessante & relevante” internetlinks voor 

GROS worden opgenomen.   

 

Er volgt een uitgebreide discussie over deze analyse : 

- Een editoriaal in elk nummer is zeer moeilijk vol te houden. 

- Achtergrondartikels bij de actualiteit – het opstellen van een dossier dus – is zeer 

ambitieus. Waar halen we de nodige informatie? Hoe bewaken we de objectiviteit van 

een dossier? 

- Veel van de voorgestelde nieuwe thema’s komen reeds aan bod in de nieuwsbrief. 

- Het volgen van de actualiteit in Hoeilaart wat betreft ontwikkelingssamenwerking 

blijft een zeer sterk punt. Moet zeker meer uitgewerkt worden. 

- Een mogelijkheid is ook andere NGO’s te contacteren die geen lid zijn van GROS maar 

wel een werking hebben in de Druivenstreek zoals b.v. Amnesty International. 

- Zeer belangrijk aandachtspunt blijft dat er te weinig input is bij de leden voor het 

samenstellen van VHTG.  

 

De discussie wordt op de volgende GROS-vergaderingen zeker verder gezet. 

 

3. REDACTIE VAN HIER TOT GINDER, 2011, NUMMER 2 

 

Enkele voorstellen voor de volgende nieuwsbrief : 

- verslag van het FairTradeFeest op 3 april 2011 met veel foto’s (Robby) 

- Interview met partner uit Sri Lanka die begin mei op bezoek komt naar Hoeilaart 

n.a.v. 40 jaar Oxfam (Robby) 

- Meifeesten – foto en info van groep uit Burundi (Beatrijs) 

- Nieuws over ‘Druppels voor Haïti’ (Agnes) 



 

Timing : de nieuwsbrief wordt in de Hoeilaartse brievenbussen verdeeld eind juni 2011. 

 

4. AFGELASTING INFOAVOND VZW BOUWORDE 

 

Wegens onvoorziene omstandigheden wordt de infoavond rond de VZW Bouworde, voorzien 

voor 29 april 2011, verplaatst naar najaar 2011 of voorjaar 2012. 

 

5. FAIRTRADEFEEST OP 3 APRIL 2011  

 

Er worden nog een aantal afspraken gemaakt voor de organisatie van het FairTradeFeest op 

3 april a.s. 

 

6. VERSLAG OVERLEGVERGADERING HOEILAARTSE ADVIESRADEN 

 

Anita Vanthillo was hierop aanwezig en brengt verslag uit : 

Evaluatie nieuwjaarsreceptie:  

 minder aanwezigen dan vorige jaren. 

 te weinig vrijwilligers voor de praktische organisatie. 

 Moet het terug georganiseerd worden in 2012? 

- Datum 2 januari 2011 was te vroeg.  Volgend jaar is de eerste zondag na nieuwjaar 8 

januari = beter.  Nog later is geen optie omdat de recepties van de politieke partijen 

dan plaats vinden. 

- Zelf ‘hapje of drankje’ meebrengen: bevraging hieromtrent.  Sommigen vinden dit 

moeilijk, brengen drank mee en kunnen hier zelf niet van drinken, voorstel om een 

bijdrage te betalen ipv iets mee te brengen,…  Voorstel om de afspraak te behouden 

maar glazen zetten op de tafels zodat ieder zijn eigen drank kan gebruiken indien 

wenselijk. 

- Voorafgaandelijk de raden contacteren en vrijwilligers vragen om alles te organiseren 

inclusief opruimen. 

 

Interradenactiviteit 2011:  

 Voor 2011 is er afgesproken dat Gecoro de activiteit zal organiseren. 

 Voorstel Gecoro: een wandeltocht langs de ‘trage wegen’ organiseren met verschillende 

puzzelstukken waarbij je een plaats in Hoeilaart moet zoeken.  Afsluiting met een 

drankje.  De wandeltocht zou in kleine groepen, samengesteld met leden van de 

verschillende raden, worden gedaan. 

 Bevraging activiteit: is er voldoende belangstelling, interesse voor een wandeltocht?  Cfr 

bij de activiteit 2010 van de milieuraad waren er weinig deelnemers aanwezig daar waar 

de voorbereidingen toch veel tijd en energie vragen.  Voorstel om een kwis te 

organiseren = een avondactiviteit die meer kans heeft dat men meer deelnemers bereikt.  

De opstelling van de kwis zou kunnen gebeuren door de verschillende raden, namelijk 

dat iedere raad 10 vragen maakt.  Datum: in het najaar.  Locatie: in JC Koldam. 

De leden van Gecoro zullen dit bespreken op hun vergadering en al de afspraken 

doorgeven aan de raden. 



 

Meifeesten 2011: 

De programmatie is reeds gemaakt. 

Milieuraad: geen eco-markt meer maar op vrijdagavond wel een voordracht door de 

voorzitter van Natuurpunt.  Thema is ‘biodiversiteit’.  Er zal ook een tentoonstelling 

opgesteld worden over ‘duurzaam handelen’ (tentoonstelling van provincie Vlaams-Brabant) 

Lok: organiseert een rommelmarkt en gezonde pic-nic. 

Sportraad: organiseert initiatie bassabal, kickfu en zumba alsook een wandeling.  Geen 

nordic-walking. 

Cultuurraad: organiseert op zondagvoormiddag een culturele wandeling. 

Jeugdraad: zorgt voor springkasteel en tap. 

Lokale economie: organiseert een braderij op de binnenkoer van de kasteelhoeve).   

Gros: zorgt voor een optreden ‘wereldmuziek’. 

Opruimen van de meifeesten: Afspraak dat van iedere raad minstens 2 personen helpen om 

alles op te ruimen.  Belangrijk is dat er voorafgaandelijk afgesproken wordt wie wat moet 

opruimen. 

 

7. FINANCIEEL VERSLAG 

 

Joke Muyldermans vertrekt binnenkort naar Rwanda met Impore. Op de volgende GROS-

vergadering zal zij hierover meer info geven. GROS zal dan het bedrag partnersteun bepalen. 

 

Annemie Pijcke, bibliothecaris van de Openbare Ruusbroecbibliotheek, heeft een lijst 

opgesteld van boeken die mogelijks kunnen aangekocht worden door GROS. Aan Annemie 

zal gemeld worden dat GROS akkoord gaat met dit voorstel. 

 

8. VARIA 

 

Paasmars voor de vrede 

Op paasmaandag 25 april a.s. wordt door LeCoTo, een samenwerkingsverband van 

vredesorganisaties, een Paasmars voor de vrede georganiseerd. Traject : van Genval via 

Hoeilaart naar Brussel.  

 

GROS-verenigingen op Hoeilaartse website 

Sinds kort kunnen de verenigingen aangesloten bij Cultuur-, Sport-, Jeugd- en Milieuraad op 

de Hoeilaartse website hun eigen pagina beheren en hun activiteiten ingeven in de kalender. 

GROS zal aan het CBS vragen dat ook de verenigingen, aangesloten bij GROS, dit kunnen 

doen. Het gaat hierbij om Wereldwinkel Hoeilaart, 11.11.11-comité Hoeilaart en Broederlijk 

Delen. 

 

Koffiestop 

Agnes Van Geyseghem deelt mee dat de Koffiestop op 18 en 19 maart ll. meer dan 600 euro 

opbracht. 

 



Tot slot van de vergadering deelt Ruben Lombaert mee dat hij een nieuwe job heeft. 

Daarvoor zal hij tijdens de week in Litouwen verblijven. Hij zal dan ook weinig naar de 

GROS-vergaderingen komen maar wil nog wel inhoudelijk blijven meewerken. We wensen 

Ruben succes bij zijn nieuwe job. 

 

 

 


