
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 8 DECEMBER 2009 

 

Aanwezig : Anita Vanthillo, Sandra Vandebroek, Robby Beelen, Marie-Paule Bockstal, Agnes 

Van Geyseghem, Beatrijs Dhont 

Verontschuldigd : Marc D’Haenens, Ruben Lombaert, Joke Muyldermans, Jeroen De Man, 

Greet Vandendriessche 

 

 

1. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 27 OKTOBER 2009  

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 

 

Robby Beelen brengt verslag uit van de vergadering Trekkersgroep op 23 november 2009.  

Stand van zaken : 

- Criterium voor horeca en bedrijven is gehaald. 

- Volgend belangrijk actiepunt : labellen van de verenigingen. 

- In principe zullen binnen de 2 maanden zeer veel zaken afgewerkt zijn. 

 

Op deze vergadering van de Trekkersgroep was een GROS-lid, Ruben Lombaert, aanwezig 

om een aantal opmerkingen van GROS i.v.m. de stand van FairTrade op de jaarmarkt te 

bespreken. Zijn aanwezigheid werd niet zo positief ervaren en de opmerkingen waren niet 

altijd relevant. 

 

GROS benadrukt dat de raad als groep geen kritiek wou geven. De opmerkingen waren 

eerder gericht op de praktische uitwerking van de stand op de jaarmarkt.  Misschien was de 

jaarmarkt ook geen goede plaats voor de stand en is de ecomarkt tijdens de Meifeesten een 

veel betere gelegenheid om campagne te voeren. 

 

3. EVALUATIE VAN EEN AANTAL ACTIVITEITEN 

 

Infoavond Sri Lanka 

Hoewel de opkomst matig was, is het een zeer interessante avond geworden. De uitleg over 

de verschillende projecten was zeer boeiend en duidelijk. Belangrijk was ook dat de 

vertegenwoordiger van het Martin De Kegelfonds aangaf dat kleine organisaties 

complementair zijn met grote NGO’s. Die kunnen meer werken aan structurele 

veranderingen terwijl kleine fondsen zoals het Martin De Kegelfonds meer directe hulp 

verstrekken. 

 

Achter de Spiegelbeelden 

Er zijn redelijk veel bezoekers naar de tentoonstelling geweest. De samenwerking met het 

GC De Bosuil is zeer positief verlopen. Er is ook een goede promotie gevoerd voor deze 

activiteit. 

 



11.11.11 in Hoeilaart 

Volgende opmerkingen worden geformuleerd : 

- workshops voor de scholen : zeer positief 

- restaurant : veel volk – vlotte samenwerking 

- zoektocht : een goede start – volgend jaar nog wat beter voorbereiden 

- fuif in de Koldam : veel volk 

- verkoop aan AD Delhaize : geen succes – er was te weinig hulp o.a. van de politici 

 

Voorstellen voor volgend jaar : 

- opnieuw huis-aan-huisverkoop 

- verkoop van de 11.11.11-kaarten aan de bezoekers van het restaurant in het 

Lindenhof 

 

Binnenkort volgt er een evaluatievergadering van de 11.11.11-comités van Hoeilaart en 

Overijse. De opmerkingen en suggesties van GROS zullen meegenomen worden. 

 

4. BEVRAGING VAN HIER TOT GINDER 

 

Tot hiertoe werden slechts 2 formulieren ingevuld terug gestuurd. Er wordt afgesproken dat 

iedereen mensen gaat aanspreken om de enquête in te vullen. 

 

5. VERSLAG OVERLEG ADVIESRADEN VAN 24 NOVEMBER 2009  

 

Anita Vanthillo was aanwezig op de vergadering van de Hoeilaartse adviesraden. Volgende 

punten werden besproken : 

- onthaal nieuwe inwoners : GROS is van plan een folder te maken met allerlei 

informatie over de raad. In de loop van 2010 werken we aan die folder. Keuze maken 

tussen een- of meertalige folder. 

- Interradenactiviteit in 2010 : Milieuraad neemt het initiatief. 

- Week van de Vrijwilligers : Dienst Sociaal Beleid werkt een voorstel uit om de 

Hoeilaartse vrijwilligers te bedanken. 

- Er komt een nieuwjaarsreceptie van de adviesraden op 3 januari om 11u30 in de 

Kasteelhoeve. 

 

6. SCHONE KLEREN ACTIE – OPVOLGING 

 

Een werkgroep binnen de Trekkersgroep Hoeilaart FairTradeGemeente gaat zich specifiek 

bezig houden met het aankoopbeleid van de gemeente en van het OCMW. De werkgroep 

gaat hierover verder communiceren met GROS. 

 

7. ACTIVITEITEN IN 2010  

 

GROS wil volgend jaar werken rond : 

- voordracht van Jef Lambrecht 

- behalen van de titel Hoeilaart FairTradeGemeente 



- mogelijkheden voor verbroedering, stedenbanden 

- duurzaamheid – duurzaamheidsspiegel 

 

8. FINANCIEEL VERSLAG  

 

GROS beslist volgende bedragen te storten : 

- 750 euro – steun aan Music for Life 

- 1000 euro – partnersteun aan Broederlijk Delen 

- 1000 euro – partnersteun aan Martin De Kegelfonds 

 

Er worden ook nog een aantal boeken en dvd’s aangekocht voor de Openbare Bibliotheek. 

 

9. VARIA 

 

Er zijn dit jaar ook 11.11.11-kalenders aangekocht voor de beide Hoeilaartse scholen. 

 

 


