
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 16 JUNI 2010  

 

Aanwezig : Anita Vanthillo, Agnes Van Geyseghem, Marc D’Haenens, Joke Muyldermans, 

Ruben Lombaert en Beatrijs Dhont 

 

Verontschuldigd : Els Uytterhoeven, Marie-Paule Bockstal, Sandra Vandebroek, Robby Beelen, 

Jeroen De Man 

 

 

1. VERSLAGEN VAN DE VERGADERINGEN VAN 30 MAART EN 27 APRIL. GOEDKEURING 

 

Er worden geen opmerkingen geformuleerd. De verslagen van de beide vergaderingen 

worden goedgekeurd. 

 

2. RESULTATEN 11.11.11-ACTIE IN 2009  

 

De campagne van 2009 kaderde binnen de ‘Waardig Werk’-coalitie, de tweejarige 

samenwerking met Wereldsolidariteit, Fos-Socialistische Solidariteit, Oxfam Solidariteit en de 

drie vakbonden. 

De jaaropbrengst van het campagnejaar 2009 klokte af op 5.684.864,03 euro.   

 

Voor Hoeilaart: 

- lokale acties: 4.300 euro 

- overschrijvingen: 732,64 euro 

- giften: 834 euro 

- bijdragen vaste schenkers: 2214,60 euro 

 

Totaal: 8081,24 euro  

Opbrengst per inwoner: 0,79 euro 

Toelagen gemeente: 8000 euro 

 

Wat doet 11.11.11 met deze opbrengsten? 

16,88% van de bruto opbrengsten gaat naar kosten campagne en fondsenwerving 

 

Verdeling netto opbrengsten: 

53 % gaat naar de lidorganisaties en naar samenwerkingsverbanden 

25 % gaat naar educatie en beleidsbeïnvloeding in het Noorden 

22 % investeert 11.11.11 rechtstreeks in partners in het Zuiden 

 

Voor meer info: zie www.11.be/activiteitenverslag 

 

3. BESPREKING NIEUWE GROS-FOLDER 

 

Het voorstel voor een nieuwe Gros-folder wordt besproken. Het is de bedoeling deze folder 

te verspreiden o.a. op de onthaaldagen van de nieuwe Hoeilaartse inwoners. 



 

Volgende opmerkingen worden geformuleerd : 

 Uiteraard aantal schrijffouten en krakkemikkige zinnen zoals GROS, wat doet het? 

 Sommige woorden zijn niet goed gekozen : burgers – Doenders 

 Opvolging van thema’s niet altijd duidelijk en juist. Daarom voorstel wijziging van 

schikking b.v. eerst wat GROS is, dan wat GROS doet. 

 Sommige thema’s zijn onvoldoende uitgewerkt. Moeten zeker verder aangevuld 

worden zoals bij item : Informatie en sensibilisering. 

 Zeker geen concrete cijfers vermelden. Dan heel vlug verouderd. 

 Moeten namen van de leden vermeld worden? Ook vlug verouderd. 

 ‘Met raad en daad’ klinkt redelijk paternalistisch. Er wordt ook vooral richting noord-

zuid gedacht. Belangrijk is dat ook nadruk gelegd wordt op manier van leven hier o.a. 

duurzame ontwikkeling. Zie handvest van GROS : mentaliteitsverandering hier. 

 

Anita Vanthillo, Ruben Lombaert en Beatrijs Dhont zullen deze bemerkingen bespreken met 

de ontwerper van de folder. 

 

4. ACTIE WACHTNACHT – STAND VAN ZAKEN 

 

Anita Vanthillo en Marc D’Haenens geven een stand van zaken i.v.m. de actie WACHTNACHT: 

 De gemeenteraad heeft de motie goedgekeurd in zitting van 14 juni 2010. Dit 

werd reeds doorgegeven aan de coördinator van de actie. 

 In Hier Hoeilaart en de lokale pers verschijnen in de loop van de maanden juli 

en augustus informatieve artikels. 

 Het CBS heeft toelating gegeven om de banner i.v.m. de 

Millenniumdoelstellingen tot na de Wachtnacht in Gent op te hangen aan de 

trappen van de kerk. 

 Er worden ook panelen besteld voor de infoportieken. 

 Anita en Marc maken een uitnodiging voor de Wachtnacht in Gent op 11 

september 2010. Deze uitnodiging zal op grote schaal verdeeld worden in 

Hoeilaart. Als er voldoende belangstelling is, zal GROS busvervoer 

organiseren. 

 De medewerking van de Jeugdraad is gevraagd voor het maken van een film 

maar tot hiertoe is hierop geen antwoord gekomen. 

 

5. WERKING VAN GROS 

 

Om de werking van GROS efficiënter te maken, worden volgende afspraken gemaakt : 

 Er wordt meer werk gemaakt van het opstellen van een duidelijke agenda. 

 De gemaakte afspraken worden in de toekomst meer gerespecteerd. 

 Elke vereniging – lid van GROS maakt voor zijn eigen activiteit een duidelijk draaiboek 

dat efficiënt kan opgevolgd worden. Deze checklisten worden op de volgende 

vergadering besproken. 

 De data van de vergaderingen worden per semester vastgelegd. 

 



6. FINANCIEEL VERSLAG 

 

GROS beslist volgende bedragen aan partnersteun uit te keren : 

- 2000 euro voor Wereldsolidariteit 

- 2500 euro aan het Martin De Kegelfonds 

 

GROS wil de subsidies voor ‘ervaringsreizen voor jongeren’ opnieuw promoten. Dit zal 

gebeuren via de Hoeilaartse website en via het Jeugdgazetteke. Joke Muyldermans zal 

nagaan of er een infoavond over de vzw Bouwkampen kan georganiseerd worden. 

 

7. VARIA 

 

Infoavond Jef Lambrecht 

Ruime opkomst : 34 aanwezigen. Zeer interessante materie. Jammer dat de kaart van het 

Midden-Oosten ontbrak. In de toekomst nemen we contact op met verenigingen om samen 

te werken voor dergelijke initiatieven. Zo’n medewerking zal zeker meer volk aantrekken. 

 

Hoeilaart FairTradeGemeente 

De kans is groot dat in het najaar van 2010 Hoeilaart de titel behaalt van FairTradegemeente. 

GROS zal meewerken aan de startactiviteit en daar ook de nodige financiële middelen voor 

uittrekken. 

 

Receptie vrijwilligers Haïti-acties 

Op dinsdagnamiddag 12 januari 2010 werd Haïti getroffen door een zeer zware aardbeving. 

Onmiddellijk stonden een aantal Hoeilaartse vrijwilligers en verenigingen klaar om via allerlei 

acties geld in te zamelen voor de getroffen bevolking. 

GROS en het Hoeilaartse Gemeentebestuur willen iedereen danken die op een of andere 

manier aan deze acties heeft meegewerkt. Hierdoor kon een groot bedrag doorgestort 

worden naar een aantal organisaties die hulpoperaties op het terrein uitvoeren. 

Daarom worden alle vrijwilligers uitgenodigd op een receptie op zaterdag 19 juni a.s. om 11 

uur op het gemeentehuis.  

 

Ik ga vreemd-actie 

Met het ‘Ik ga vreemd’-initiatief probeert VAKA/Hand in Hand oude Vlamingen in contact te 

brengen met nieuwe Vlamingen – d.w.z. met vluchtelingen en nieuwkomers. Daardoor biedt 

deze campagne in feite de perfecte gelegenheid om mensen in het noorden te confronteren 

met de levensverhalen van mensen uit het zuiden. De ruggengraat van deze campagne is de 

‘Ik ga vreemd’-website. Heel wat vluchtelingencomités en opvangcentra voor asielzoekers 

bieden verschillende mogelijkheden tot ontmoeting. Deze worden allemaal op de site 

verzameld en overzichtelijk in kaart gebracht. Zie : www.ikgavreemd.org. 

 

Wat kan een raad voor ontwikkelingssamenwerking doen met ‘Ik ga vreemd”? 

- De campagne en de website bekend maken door b.v. een artikel in het gemeentelijk 

infoblad. 

http://www.ikgavreemd.org/


- Zich specifiek richten tot verenigingen in de gemeente en hen aansporen om een ‘Ik ga 

vreemd’ activiteit te organiseren. 

- Zelf een laagdrempelige sensibiliseringsactiviteit uitwerken in de gemeente voor een 

breed publiek. 

 

De GROS-leden zullen de website bekijken. In het najaar wordt hieraan verder gewerkt. Er 

zal in ieder geval contact genomen worden met de begeleidster van Café Combinne in 

Hoeilaart. De informatie over ‘Ik ga vreemd’ zal doorgegeven worden. 

 

www.noordzuidkaart.be 

De koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging (11.11.11), de Vereniging van Vlaamse 

Steden en Gemeenten (VVSG) en de vijf Vlaamse provincies maakten samen de ‘Lokale 

Noord-Zuidkaart’. Hierbij werd in kaart gebracht wat lokale besturen precies doen op het 

vlak van ontwikkelingssamenwerking. Opgemerkt wordt dat voor Hoeilaart een aantal 

foutieve gegevens werden geregistreerd b.v. dat er geen GROS is. Anita Vanthillo heeft 

hiervoor reeds contact opgenomen en gevraagd om een aantal wijzigingen door te voeren. 

 

Vaststellen data GROS-vergaderingen 

Op volgende data zijn er GROS-vergaderingen : 

Donderdag 26 augustus 

Woensdag 22 september 

Dinsdag 19 oktober 

Dinsdag 23 november 

Dinsdag 21 december 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noordzuidkaart.be/

