
 

VERSLAG GROS Hoeilaart - 8 maart 2018 
(GC Felix Sohie - zaal ’t Roth  - 20u ) 

 

 

Aanwezig/verontschuldigd: 

 

 LEDEN 

X Boel Frank (Oxfam-Wereldwinkel) 

X Bockstal Maryleen (Broederlijk Delen en Ekimanyelo vzw) 

X De Rudder Carmen (Onafhankelijk lid) 

X Dhont Beatrijs (G3W, Geneeskunde voor de Derde Wereld en Oxfam-Wereldwinkel) 

Veront. Vandebroek Sandra (11.11.11) 

X Van Geyseghem Agnès (Wereldsolidariteit, Femma en Martin De Kegel vzw) 

X Van Gisteren Rein (G3W, Geneeskunde voor de Derde Wereld) 

X Van Thielen Elke (Onafhankelijk lid) 

X Vanthillo Anita (11.11.11) 

X Walace Aletha (LEEF Foundation) 

  ONAFHANKELIJK LID - RAADGEVER 

 Bockstal Marie-Paule (Adviseur - Onafhankelijk lid) 

 Muyldermans Joke (Adviseur - Onafhankelijk lid) 

X Vanderlinden Annelies - Schepen van ontwikkelingssamenwerking 

X De Rudder Marijke (Coördinator Dienst Welzijn) – verslag 

 

De agenda voor deze bijeenkomst bevatte reeds heel wat informatie ter voorbereiding. Neem 

deze dus zeker bij de hand. Met dank aan Rein voor de voorbereiding. 

 

De gemeentelijke website werd intussen verder geactualiseerd en aangevuld. Daar kun je nu 

een deel van de verloren gegane informatie weer terugvinden in verband met GROS en het 

domein ontwikkelingssamenwerking: https://www.hoeilaart.be/gemeentelijke-raad-voor-

ontwikkelingssamenwerking-gros-163  

 

1. Verslag vorige vergadering 25/01/2018 (via mail goedgekeurd) 
 

 Het verslag wordt voor kennisname bezorgd aan het college in zitting van 12/3/2018. 

Vervolgens wordt het ook gepubliceerd op de website. 

 

 ToDo-lijst bij vorig verslag: het overzicht wordt overlopen en bijgewerkt. We blijven dit 

lijstje in de toekomst toevoegen voor verdere opvolging. Nog enkele aanvullingen hierbij: 

o Rein gaat komende maandag naar Brussel voor de meifeesten (ambassade Palestina) 

o Ekimanyelo: opbrengst Repair Café van komende zaterdag daarvoor voorzien. 

o Suggestie voor de jeugdraad: in de toekomst uitkijken naar een initiatief/goed doel 

dat lokaal ook binding heeft (vb. iemand actief voor de organisatie) en zo meer 

betrokkenheid verkrijgen. 

 

2. Gast aan tafel 
 

Beatrijs bezorgde op 27/01/2018 een mail met uitnodiging voor deze GROS-bijeenkomst. 

Doel: toelichting over het verloop van het filmontbijt dd. 4/2/2018 door Lien of iemand anders 

van de jeugdraad. Spijtig genoeg is er niemand aanwezig. Marijke vraagt via Ben dat de 

jeugdraad toch iemand afvaardigt voor de bijeenkomst van 17 april om dat verslagje te delen 

https://www.hoeilaart.be/gemeentelijke-raad-voor-ontwikkelingssamenwerking-gros-163
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met de GROS. De GROS sponsorde de kosten van fairtrade-boterhambeleg. We zijn benieuwd 

naar hoe het ging en naar wat meer info over de relatie tussen Hoeilaart en Orper, het 

straatkinderenproject in Kinshasa waar de opbrengst naartoe gaat. 

 

3. Adviezen & reacties College van burgemeester en schepenen 
 

 Geen nieuwe adviezen uitgebracht / reacties ontvangen 

Marijke zal nog een ‘officieel’ antwoord bezorgen op het advies rond de 

novemberplechtigheden waarover Annelies al feedback gaf. 

Beatrijs en Frank melden nog dat Anke Hintjes van Duwoh (eerder al te gast in Hoeilaart) een 

liedjesprogramma heeft hierover > eventueel suggestie voor programmatie.  

 

 Toelichting bij vrijwilligers en vrijwilligersverzekering:   

Naar aanleiding van een vraag hierover tijdens vorige bijeenkomst, hierbij nog even ter 

verduidelijking:  

o Vrijwilligers - algemeen:  

 https://www.hoeilaart.be/vrijwilligersloket-216 

 https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/  

 Een actieplan Vlaams gecoördineerd vrijwilligersbeleid wordt aangekondigd… 
 

o Gemeentelijke vrijwilligers:  

 dus ook leden van adviesraden en vrijwilligers bij initiatieven van die raden 

 verzekerd via Ethias (meer info bij Barbara Vantilt: 02 658 28 76 – 

barbara.vantilt@hoeilaart.be)  

 voor de vergaderingen én voor de activiteiten van de raad (niet voor activiteiten 

van de aangesloten verenigingen!) 
 

o Gratis vrijwilligersverzekering voor verenigingen/wijkfeesten/…: 

 https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-vrijwilligersverzekering/   

 https://www.hoeilaart.be/gratis-vrijwilligersverzekering  

 niet meer via de provincie te regelen– wel via steunpunt vrijwilligerswerk 

 zie info + modaliteiten op de website 

 100 ‘man’dagen gratis verzekerbaar + uitbreiding tegen betaling mogelijk 
 

o Info rond vrijwilligerswerk en vrijetijdswerk 

 https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/vrijetijdswerk/  

 ‘waarom vrijwilligerswerk geen vrijetijdswerk is…’ 

 (nog) niet in voege…: www.bijklussen.be !! 

 Infomoment op maandag 28/5 om 20u in GC Felix Sohie  

 

o En bij uitbreiding ook kort woordje over info GDPR (over strenge 

privacyregels, ook voor vzw’s en vrijwilligersorganisaties) 

 Planning infomoment door de gemeente hierover nog dit voorjaar (of uiterlijk 

najaar) 

 

o BEDANKT vrijwilligers…!! 

Schepen Annelies bracht een bedankkaartje mee 

tijdens deze week van de vrijwilliger + nodigt iedereen 

alvast uit voor een bedankactiviteit op donderdag 

3/5/2018 (uitnodiging volgt). 

 

 

 Duurzame Doendersdag op 6 oktober: suggestie van Rein om even na te denken 

over mogelijke invulling ervan. Is dit een SDG-actie om samen te doen met Hoeilaartse 

gezondheids- en welzijnsinstellingen?  Zie verder bij komende activiteiten. 

 

 Werkingsverslag 2016:  werd geagendeerd voor kennisname tijdens de voorbije 

gemeenteraad van februari. 
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Rein was aanwezig en geeft aan dat er onder meer vragen waren over FairTrade-gemeente en 

de trekkersgroep, het gemeentelijk aankoopbeleid en de aandacht voor duurzaamheid hierbij, 

de ambtelijke ondersteuning voor ontwikkelingssamenwerking. 

Annelies laat nog weten dat een aantal vragen ook verder besproken werden in de besloten 

zitting van de raad (omwille van het feit dat er ook over personen gesproken werd).  
 

Wat het aankoopbeleid betreft, herhaalt Rein dat er een inventarisatie is aangekondigd in het 

collegeprogramma van 2012 voor duurzaam aankopen bij de gemeentelijke diensten. Er zou 

volgens dat programma een gemeentelijke werkgroep aankoopbeleid komen die aandacht 

heeft voor FairTrade. FairTrade-gemeente komt later nog aan bod.  

 

4. Subsidies 
 

 Verzoek om subsidiëring voor LEEF Foundation (toelichting door Aletha). 

Aletha geeft een korte toelichting bij de 2 projecten waarvoor ze momenteel werkzaam zijn 

met de LEEF-Foundation. Ter illustratie overhandigt ze het werkingsverslag 2017 aan Rein. 

1) Bouw school met als doel deze zo snel mogelijk operationeel te krijgen. 

2) Inzamelen van boeken - Educatief project voor kwalitatief onderwijs. 
 

Op dit moment onderzoekt Aletha op welke manier de ingezamelde boeken best verzonden 

worden. Ze informeerde onder meer naar de prijs voor een container (voor 20ft of ongeveer 

33m³: €2200 met 2u tijd om te vullen of €2600 met weekend tijd om te vullen). 

De aanwezigen formuleren een aantal vragen/suggesties met betrekking tot de opslag, 

verscheping, eventuele extra kosten,… Er blijven immers nog een aantal vragen rond de 

praktische uitvoering. Personen die mogelijks verder kunnen helpen of tips geven: 

o Chantal Poellaer (kreeg al steun van GROS): verscheept vaak dozen met materiaal naar 

Filipijnen. 

o Tevoren navragen wat de voorwaarden zijn voor invoer/douane en eventueel in contact 

brengen met soortgelijke projecten hier via vb. ambassade 

o Misschien kan Raf Deveuster of Dirk Van Caudenberg een contactpersoon bezorgen die 

ervaring heeft met dergelijk vervoer? (via transport Van Caudenberg?) 

o Olivier Dewit? (vanuit de ‘verhuis’wereld) – Annelies bezorgt contactgegevens 

Rein suggereert om het project zeker ook nog meer ‘zichtbaar’ te maken voor de buitenwereld 

door bv. foto en verslag van het vullen van de container te verspreiden. Aletha is ook nog op 

zoek naar tijdelijke stockageruimte. Mogelijks is er in de buurt iemand die dergelijke ruimte 

beschikbaar heeft. En uiteraard wordt er nog gezocht naar Engelse boeken. 
 

Aletha wil verder graag een eetfestijn organiseren in Hoeilaart. Er wordt voorgesteld om dit te 

laten aansluiten bij een bestaand initiatief waardoor er dadelijk ook een publiek aanwezig is en 

waardoor de promotiekosten geringer zullen zijn. De duurzame doendersdag op 6/10 kan een 

ideale gelegenheid zijn. Ook hiervoor zal Aletha nog hulp kunnen gebruiken. 
 

Besluit: de GROS gaat er principieel mee akkoord om het project te steunen maar vraagt om 

eerst meer concrete informatie rond transportmogelijkheden en –kosten te verzamelen. Op 

basis van die gegevens kan een definitieve beslissing genomen worden. 

 

 Ekimanyelo vzw:  

Mail van Karl Bogaert met bedanking voor de steun werd ontvangen. Een voorstelling vb. in 

een school van Hoeilaart, komen ze met plezier verzorgen. Maryleen volgt dit op. 

 

 Broederlijk delen:  

De koffiestop is net achter de rug, de solidaire maaltijd gaat door op zondag 25 maart. 

Uiteraard is iedereen er van harte welkom.  

Er wordt afgesproken volgende keer de ondersteuning voor Broederlijk Delen te bespreken. 

 

4.1. Partnersteun 

Geen meldingen. 

 

 



 

4.2. Noodhulp 

 Verzoek e-mail G3W: “De humanitaire situatie in Gaza gaat in snel tempo achteruit 

door een aanslepend brandstoftekort. VN-organisaties luiden de noodklok. Essentiële 

faciliteiten zoals ziekenhuizen dreigen zonder brandstof te vallen. En dat heeft ernstige 

gevolgen voor iedereen die zorg nodig heeft in Gaza. Ook Union of Health Work 

Committees trekt aan de alarmbel en vraagt onze steun: https://g3w.be/news/de-

blokkade-zet-gaza-het-donker  
 

Dit thema komt weinig in de actualiteit, maar dat betekent niet dat wij het er niet in kunnen 

brengen. België heeft in Gaza nog wel een aantal projecten lopen die spijtig genoeg soms snel 

kapot gemaakt worden. Deze organisatie beheert her en der onder meer gezondheidsposten 

en heeft daarnaast ook aandacht voor geestelijke gezondheid, opleidingen,… 
 

Voor noodhulp wordt meestal in schijven van €750 ondersteuning toegekend. De aanwezigen 

gaan ermee akkoord om alvast €750 voor UHWC te storten. Beatrijs regelt dit met Sandra en  

Rein maakt een persartikel. 

 

4.3. Ervaringsreizen jongeren 

Geen aanvragen. 

 

5. Communicatie 
 
5.1. Werkingsverslag 2017:  Nog geen voortgang te melden door Rein. 

 

5.2. Nieuwsbrief Van Hier Tot Ginder 

De eerstvolgende editie van VHTG is klaar voor druk en wordt in de week van 12 maart 

verdeeld. In deze editie is er speciale aandacht voor de campagne van Broederlijk Delen. 
 

Carmen vraagt nog aan de Serrist om de resterende exemplaren in de toekomst te bezorgen in 

het GC Felix Sohie zodat ze kunnen verdeeld worden bij een aantal diensten + bij initiatieven 

zoals meifeesten of duurzame doendersdag.  

De nieuwsbrief is vanaf nu ook terug beschikbaar op de gemeentelijke website. 

 

5.3. Andere 

 Artikel Rein voor Hier Hoeilaart over een lezing van de GROS in Tervuren werd niet 

weerhouden ivm andere redactionele prioriteiten, er is wel in de e-nieuwsbrief aandacht 

aan besteed 

 Carmen past nog de gegevens op het fairtrade-overzicht (kaartje op website gemeente) 

aan.  

 Het GROS/FairTrade-foldertje wordt door Rein aangepast. 

 

6. Hoeilaart-fairtradegemeente 
 

De trekkersgroep komt opnieuw samen op 11 april 2018 om 20u in lokaal 

TERDELLE. Marijke reserveert lokaal en Anita zorgt voor de uitnodiging die ook aan 

Els Uytterhoeven bezorgd mag worden. Zij gaf aan om te willen meewerken binnen 

de groep. 

 

Er zijn een aantal vragen rond het label FairTrade-gemeente en de opvolging die misschien 

dient te gebeuren. Anita doet navraag naar de eventuele voorwaarden om het engagement 

verder te zetten. Dient dit engagement jaarlijks hernieuwd te worden? Wat zijn de 

voorwaarden? Wie is de contactpersoon voor Hoeilaart? 

 

https://g3w.be/news/de-blokkade-zet-gaza-het-donker
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7. Activiteiten 
 

7.1. Terugblik voorbije activiteiten 

Zie de agenda van deze vergadering met uitgebreide toelichting bij:  

 30 januari - vorming VVSG te Mechelen  

 30 januari - redactievergadering VHTG  

 4 februari - Jeugdraad filmontbijt met fairtradeproducten 

 6 februari - Werkgroep voorbereiding Memorandum gemeenteraadsverkiezingen  

 20 februari: gesprek in jeugdcentrum Koldam voor de zaterdagprogrammatie tijdens 

de Hoeilaartse Meifeesten met vertegenwoordigers van GROS + vertegenwoordigster 

Palestijnse ambassadeur, Wereldwinkel, delegatie Doendervolk, Dienst Welzijn/LOK, Bib 

en gemeentelijk coördinator meifeesten (beide schepenen waren verhinderd)  

 23 en 24 februari: Koffiestop Broederlijk Delen 

 24 februari - Vierdepijlerdag Vlaams Parlement 

 26 februari – gemeenteraad met werkingsverslag 2016 GROS 

 4 maart - lezing Marleen Temmerman in Tervuren 

 

7.2. Komende activiteiten 

 10 maart: GROS-Tervuren organiseert vorming rond intercultureel samenwerken  
 

 14 maart - 19u30: Interradenoverleg (voortaan met de secretarissen erbij) 

In de marge hiervan: de secretarissen van de adviesraden kregen net meer informatie van de 

waarnemend gemeentesecretaris in verband met het traject dat loopt onder begeleiding van 

De Wakkere Burger. Er was al een tijdje sprake van en hierbij vind je dus een link naar de 

online bevraging die gelanceerd wordt rond de evaluatie van de werking van en 

samenwerking met de adviesraden die onze gemeente rijk is.  

Ook hier komen we volgende keer nog uitgebreid op terug maar bij deze al een warme oproep 

om de vragenlijst in te vullen via:    https://goo.gl/forms/dRztlO5tYAAhasfD2    

Graag uiterlijk eind april invullen – verwerking gebeurt anoniem bij De Wakkere Burger. 
 

 23 maart: G3W organiseert in Brussel een weekendvorming over empowerment.  

 24 maart: Brussel Hart boven Hard: nationale manifestatie tegen racisme. 

 25 maart: Solidaire maaltijd Broederlijk Delen in de St-Clemensschool. 

 5 mei - zaterdagnamiddag: Meifeesten (mede) in teken van ‘Gastland Palestina’ - op 

wie kunnen we rekenen als vrijwilliger? Deze dag graag vrijhouden. 

Annelies informeert naar de stand van zaken in verband met de voorbereiding van de 

initiatieven die de GROS zal organiseren. Ben, die gemeentelijk coördinator is voor de 

organisatie, stelde het voorlopig programma voor tijdens de voorbije zitting van het college. 

De afsprakennota met Doendervolk stelt immers dat dit rond 1 maart dient te gebeuren. 
 

Rein geeft aan dat hij al een bijgewerkte versie van het GROS-voorstel bezorgde aan Diederik 

en Caroline van Doendervolk. Rein heeft inmiddels ook Ben de meest actuele versie gezonden. 

De komende weken krijgt het programma verder vorm. 

Komende maandag heeft Rein nog een overleg in Brussel om een aantal afspraken te maken 

rond verdere uitwerking en taakverdeling. Vervolgens informeert hij de GROS-leden zodat ook 

hier een aantal taken verdeeld kunnen worden. 
 

Agnes informeert nog naar de mogelijkheid om een info- en verkoopstand voor Sri Lanka te 

kunnen plaatsen zoals dat vorig jaar gebeurde. Aangezien alles deze keer in het teken van 

Palestina staat, raden we haar aan rechtstreeks contact te nemen met Diederik van 

Doendervolk en daar de vraag te stellen. Er is tot op heden immers geen bundeling voorzien 

van standen met GROS-organisaties. 
 

 datum nog niet bekend – eventueel 6/10?: Eetfestijn LEEF m.m.v. GROS? (Aletha) 
 

 datum niet bekend: presentatie over ontwikkelingen duurzame bank/verzekeraar 

New-B bij een vereniging in Hoeilaart?  Agnes speelde de vraag door naar het bestuur 

van Femma maar kreeg daar tot op heden geen reactie op. Tips over mogelijks andere 

geïnteresseerden graag aan Rein bezorgen. 

 

http://4depijler.be/
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 Duurzame doendersdag – 6 oktober: 

Gezien de uitgebreide agenda vandaag gaan we niet uitgebreid in op dit punt. Rein doet een 

oproep om hierover al even na te denken zodat we dit kunnen oppikken tijdens komende 

vergadering(en). Een aantal bedenkingen/suggesties om mee te nemen: 

o Cafetaria is die dag (voorlopig) niet beschikbaar – er wordt bekeken of de vereniging 

die huurt eventueel terecht kan in zaal Molenberg (mits deze uitgerust is tegen die tijd). 

o Annelies probeert repair-café te overhalen om toch op 6/10 aan te sluiten. Zij wachten 

nog even de opkomst af voor de ‘fashion swap’ (kledingruil) die voor het eerst 

georganiseerd wordt in maart. De grote zaal + podium bieden in elk geval een aantal 

mogelijkheden om de verschillende activiteiten te combineren. 

o Het lijkt dat er wel een aantal welzijnsgerelateerde diensten en organisaties zijn die 

aansluiting kunnen vinden bij één van de SDG’s. Nodigen we hen uit voor deelname? 

 Bedenking dat ‘duurzame ontwikkeling’ (de SDG’s) niét exclusief gaan over 

ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid: ze omvatten alle gemeentelijke 

beleidsterreinen.  

AANPASSING naar aanleiding van geformuleerde opmerking bij ontwerp verslag:  

Bijkomende aanpassing na mail van Rein 16/3 (leden in CC) >> om recht te doen aan de 

opmerking die Anita ter vergadering deed misschien een zinnetje toevoegen aan het verslag 

(iets dat door mijn toedoen verloren ging):  

TOEVOEGEN AAN VERSLAG: Bedenking dat ‘duurzame ontwikkeling’ (de SDG’s) niét 

exclusief gaan over ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid: ze omvatten alle 

gemeentelijke beleidsterreinen. Maar we moeten er als GROS ook voor zorgen dat onze 

sector niet ondergesneeuwd raakt in het grote geheel! 

 

o Later kunnen we beslissen over de verdere invulling van deze dag maar het mag zeker 

niet de bedoeling zijn om terug een soort ‘verenigingenbeurs’ te organiseren. 

 Nood aan een overkoepelend/inhoudelijk concept met aandacht voor de 

verschillende organisaties die meewerken maar waarbij het vooral ook voor de 

bezoekers duidelijk moet zijn wat het doel van deze dag is. 

o Gezien de komende gemeenteraadsverkiezingen lijkt dit wel nog een ideaal moment om 

de 17 SDG’s extra in de kijker te zetten en de politiekers te vragen naar hun eventuele 

engagementen rond dit beleidsthema. 

8. Financiën 
 

Beatrijs heeft geen specifiek nieuws te melden. Na afloop van de vergadering overlegt ze met 

Marijke hoe de doorstroming op vlak van financiële gegevens verbeterd kan worden.  
 

Er dient ook een afspraak gemaakt te worden met de financieel beheerder om de 1ste schijf van 

de toelage 2018 te laten betalen. Marijke bezorgt hiervoor de nodige documenten aan Beatrijs. 

Tegen volgende bijeenkomst werken ze ook aan een voorstel om het overzicht rond besteding 

van de beschikbare middelen beter te kunnen bewaren. Beatrijs en Sandra stemmen af. 
 

Rein zal een aantal gemaakte kleine onkosten opsparen, dit om te voorkomen dat er voor elke 

uitgave (zoals een treinrit) een declaratieproces wordt opgestart. Hij bezorgt hiervoor t.z.t de 

nodige bonnetjes. 

 

9. Mvo-scan (duurzaamheidsscan) voor overheden: 
 

Sandra is vandaag verontschuldigd. Punt wordt volgende keer geagendeerd en besproken. 

 

10. Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 
 

Rein bezorgde het voorstel van tekst dat door de werkgroep Memorandum opgesteld werd als 

bijlage bij de agenda voor deze bijeenkomst. Aangezien er geen opmerkingen geformuleerd 

werden op het voorstel, wordt het als aanvaard beschouwd. 



Het GROS-memorandum kan binnenkort bezorgd worden aan de (toekomstige) beleidsmakers. 

Rein doet hiervoor het nodige. (werd op 15 maart verzonden) 

 

11. Varia 
 Ter info: de digitale nieuwsbrief ‘VVSG-nieuws’ zit in een nieuw kleedje. Nuttige info 

rond ontwikkelingssamenwerking voor de geïnteresseerden via: 

http://www.vvsg.be/publicaties/VVSG-nieuws/Pages/inschrijvenvoorVVSG-nieuws.aspx  

 

 Ook 11.11.11. werkt sinds een paar maand enkel nog met een digitale nieuwsbrief: 

Inschrijven op www.11.be/nieuwsbrief 

 

 Rein nodigt ons nog uit om een kijkje te nemen op https://what3words.com/ … of hoe 

we met 3 woorden een locatie kunnen terugvinden op de kaart. Dit kan handig zijn in 

ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld als een locatie geen straatnaam heeft, kun je toch tot 

op enkele meters nauwkeurig een bezorg- of bezoekadres lokaliseren. Voorbeeld <-GC-

felix sohie, vergaderzaaltje GROS te vinden met drie woorden: loting.vrucht.bedtijd 

 

12. Data volgende GROS-vergaderingen 
 Dinsdag 17 april 

 Dinsdag 15 mei - !gewijzigde datum! 

 Donderdag 21 juni  

 Dinsdag 11 september 

 Woensdag 10 oktober 

 Donderdag 15 november 

 Maandag 10 december 

 

Marijke gaf aan dat er binnen de Afdeling Vrije Tijd en Welzijn, in afwachting van een aantal 

aanwervingen, afspraken gemaakt werden voor de verdeling van een aantal taken. Voor het 

secretariaat van de GROS zou afwisselend elke beleidscoördinator deelnemen aan de  

vergadering en verslag maken. De aanwezigen betreuren deze gang van zaken en herhalen de 

vraag om zo snel mogelijk terug een ‘vaste’ secretaris en contactpersoon aan te duiden binnen 

de gemeentelijke diensten. 

Schepen Annelies toonde en vroeg al begrip voor beide betrokken partijen en hoopt eveneens 

op een snelle en definitieve oplossing zodat er met hernieuwde energie kan gewerkt worden. 

Na afloop van de vergadering werd dit opnieuw besproken en volgende afspraak 

gemaakt: Marijke De Rudder zal de komende maanden de vergaderingen bijwonen en 

voor opvolging instaan. Dit is een tijdelijke maatregel in afwachting van de aanwerving 

van een nieuwe beleidsmedewerker voor de dienst Vrije Tijd. 

Contactgegevens:  

Marijke De Rudder – Dienst Welzijn  

02 658 28 42 – marijke.derudder@hoeilaart.be 

 

TO DO LIJST 

  

WAT? WIE? RESULTAAT 

  

Oxfam Solidariteit en inzameling gsm’s.  Sandra Sandra tracht hen een 

laatste keer hierover te 

contacteren 

Oxfam lessenpakket. Beatrijs zal Vera 

vragen om Nico te contacteren om op 

school langs te komen.  

Beatrijs   

Er wordt afgesproken dat Carmen 

instructie aan De Serrist geeft om de 

resterende exemplaren van VHTG af te 

leveren aan de balie van het GC 

Carmen, Jan OK: Carmen bevestigde dit 

en Marijke deed navraag bij 

Carmen/Rein wat  best met 

die exemplaren te doen. 

http://www.vvsg.be/publicaties/VVSG-nieuws/Pages/inschrijvenvoorVVSG-nieuws.aspx
http://www.11.be/nieuwsbrief
https://what3words.com/
https://map.what3words.com/loting.vrucht.bedtijd
https://www.hoeilaart.be/vergaderkalender
mailto:marijke.derudder@hoeilaart.be


De GROS geeft een positief advies met 

betrekking tot de ondersteuning vanuit het 

gemeentebestuur ten aanzien van de 

Damiaanactie. Jan bezorgt aan college. 

 

Beide scholen nemen hier aan deel. Maar 

wie trekt? Jan informeert bij nationaal wie 

voor Hoeilaart Damiaanactie trekt. 

 

Jan > Marijke  Marijke informeert intern of 

er afspraken zijn rond 

dergelijke aanvragen en 

welke procedure in de 

toekomst gevolgd moet 

worden.  

Marijke probeert ook uit te 

zoeken bij wie we terecht 

kunnen met eventuele 

vragen over Damiaanactie 

(nationaal) 

Het collegeverslag ivm de 

wapenstilstandsherdenking doorgeven. 

Annelies OK Marijke bezorgt nog briefje 

met antwoord namens CBS  

Een artikel in VHTG en in De Serrist over 

Ekimanyelo. 

Maryleen * Artikel is klaar en 

nagekeken door Rein > 

klaar voor publicatie 

* in VHTG: maand juni + 

wordt bezorgd aan Greta/ 

Serrist/ Michel Van 

Mullem/…  

Fair Trade trekkersgroep Anita Vergadering op 11/4 

(lokaal TERDELLE) 

Fair Trade: kaartje op website aanvullen 

Contact met Sequoia, Delhaize, Isca/Holar 

Anita & Carmen  

GROS & FairTrade foldertje Rein Gegevens actualiseren 

 

Contact Jeugdraad ivm goed doel + 

uitnodigen voor 8 maart >> voor 17/4! 

Beatrijs > 

Marijke 

* opnieuw uitnodigen voor 

volgende vergadering 

Financieel verslag Beatrijs Beatrijs bekijkt na deze 

vergadering met Marijke 

hoe opvolging best kan + 

afspraak voor overzicht 

toekomst 

Steun aan Leef Foundation Aletha Bijkomende informatie rond 

voorwaarden transport 

verzamelen > besluit GROS 

op basis van deze 

gegevens 

Duurzame Doendersdag – 6 oktober Iedereen Nadenken over mogelijke 

invulling van deze dag – 

suggesties bezorgen  

Steun aan Broederlijk Delen Rein/Marijke Te agenderen op 17/4 

 

Steun aan UHWC (punt 4.2 – 8/3/2018) >Beatrijs/Sandra 

* Rein 

> Storten steun 

* Artikel maken 

Online bevraging ivm adviesraden invullen 

(punt 7.2 – 8/3/2018   interradenoverleg) 

Iedereen Uiterlijk eind april 

Meifeesten: afspraken en hulp Rein Maakt afspraken + verdere 

voorbereiding 

Overzicht financiën Marijke / Beatrijs Voorstel overzicht voor 

opvolging maken 

Stand van Sri Lanka tijdens meifeesten ? Agnes doet navraag bij Diederik 

  

ALGEMEEN 

  

  

Uitbetalingen toelages (zie verslag) Sandra en Beatrijs 

Redactieraden VHTG Carmen 

Agenda en verslagen vergaderingen GROS Tijdelijk: Marijke 

  


