
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 21 APRIL 2009 

 

Aanwezig : Anita Vanthillo, Marc Dhaenens, Sandra Vandebroek, Agnes Van Geyseghem, 

Greet Vandendriessche, Beatrijs Dhont 

 

Verontschuldigd : Els Uytterhoeven, Joke Muyldermans, Marie-Paule Bockstal, Robby Beelen, 

Jeroen De Man, Ruben Lombaert 

 

1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING VAN 24 MAART 2009  

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. REDACTIERAAD VAN HIER TOT GINDER, 2009, nr. 2 

 

Volgende artikels worden opgenomen in de nieuwsbrief Van Hier tot Ginder, 2009, nr. 2 : 

 Info over microkredieten 

 Verslag van de Meifeesten – inbreng van de GROS 

 Noodhulp 2008 – overzicht 

 Resultaten Broederlijk Delen in Hoeilaart 

 Aankoop boeken voor de bibliotheek 

 Wereldwinkelnieuws 

 

Timing : De bedoeling is dat de nieuwsbrief in de week van 22 juni in de Hoeilaartse bussen 

verdeeld wordt. 

 

3. BEVRAGING I.V.M. NIEUWSBRIEF VAN HIER TOT GINDER 

 

De opgestelde vragenlijst werd door de GROS-leden als proef ingevuld. Iedereen vond het 

een goede vragenlijst. De bedoeling is dat de enquête in het najaar verder verspreid wordt 

via : 

 Hoeilaartse website 

 Nieuwsbrief 

 Wereldwinkel-vrijwilligers, politieke partijen en politici, adviesraden … 

 

Greet Vandendriessche bekijkt met De Serrist hoe deze vragenlijst kan opgenomen worden 

in de Nieuwsbrief 2009, nr. 3. Er zullen dan wel een aantal extra-nummers bijgedrukt 

worden. Aan de geïnteresseerden zal de kans gegeven worden om vrijblijvend hun naam in 

te vullen. 

 

4. VOORBEREIDING INFOAVOND OVER MICROKREDIETEN 

 

Er worden afspraken gemaakt voor de promotie rond de infoavond op dinsdag 12 mei 2009: 

 Website 

 Hier Hoeilaart en lokale pers 

 Lichtkrant 



 Panelen op de infoportieken. 

 

De GROS-leden gaan zelf via mail promotie maken. 

 

Na de voordracht biedt GROS aan de aanwezigen een glas FairTradewijn aan. 

 

5. STAND VAN ZAKEN HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 

 

Aan een aantal deelnemende handelszaken werd een foto + logo van FairTrade overhandigd. 

Er komt zeker een FairTradestand op de Meifeesten. 

 

6. WERKINGSVERSLAG 2008 

 

Het werkingsverslag 2008 wordt in de maand mei voorgelegd aan het schepencollege. De 

bedoeling is dat het ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de gemeenteraad van eind juni 

2009. 

 

7. FINANCIEEL VERSLAG 

 

Sandra Vandebroek, penningmeester, geeft een overzicht van de financiële stand van zaken. 

Volgende maand zal bekeken worden hoeveel partnersteun GROS zal voorzien voor 

Wereldsolidariteit. 

 

8. VARIA 

 

GROS heeft een optie genomen op de tentoonstelling ‘Achter de Spiegelbeelden’ voor het 

najaar 2009. Iedereen bekijkt nogmaals de inhoud van de tentoonstelling en denkt al eens 

na over de mogelijkheden. Wordt zeker besproken op de volgende GROS-vergadering. 


