
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 22 FEBRUARI 2011  

 

Aanwezig : Anita Vanthillo, Els Uytterhoeven, Greet Vandendriessche, Agnes Van Geyseghem, 

Marc D’Haenens, Robby Beelen, Ruben Lombaert, Sandra Vandebroek, Beatrijs Dhont 

 

Verontschuldigd : Aude Van Calster, Marie-Paule Bockstal, Joke Muyldermans 

 

1. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 26 JANUARI 2011. GOEDKEURING 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. REDACTIE VAN HIER TOT GINDER, 2011, NUMMER 1 

 

Inhoud van de nieuwsbrief : 

- Campagne Broederlijk Delen 2011. Algemeen thema en activiteiten in Hoeilaart 

- Hoeilaart FairTradeGemeente 

- Resultaten 11.11.11-campagne 2010  

- Wereldwinkelnieuws 

 

Timing : de nieuwsbrief wordt in de Hoeilaartse brievenbussen verdeeld op 24 maart. 

 

In 2012 verschijnt de 10e jaargang van ‘Van Hier tot Ginder’. In die 10 jaar is de nieuwsbrief 

steeds op dezelfde manier samengesteld. Het wordt dus tijd voor een grondige evaluatie en 

vernieuwing. In het verleden zijn er al pogingen gedaan om ‘Van Hier tot Ginder’ te 

evalueren en bij te sturen maar uiteindelijk is er niets gebeurd. Greet Vandendriessche die de 

eindredactie verzorgt, krijgt wel veel informatie van de GROS-leden. Het probleem is evenwel 

dat zij zelf deze informatie moet filteren. Omdat zij niet in de verschillende organisaties-

NGO’s werkt, is het voor haar dikwijls heel moeilijk om uit de grote hoeveelheid aangereikte 

artikels de nodige informatie te halen.  

 

Na enige discussie worden volgende afspraken gemaakt : 

- Ruben is bereid om over een bijsturing van de nieuwsbrief na te denken en een 

voorstel uit te werken. 

- De redactie van de nieuwsbrief wordt een aandachtspunt op iedere GROS-

vergadering. 

 

3. VOORSTELLEN VAN PLAN-BELGIE – REGIONALE WERKING 

 

Vermits Aude Van Calster verontschuldigd is, wordt dit agendapunt uitgesteld. Greet zal met 

Aude contact opnemen i.v.m. de redactie van Van Hier tot Ginder, 2011, nr. 2. De bedoeling 

is dat in dit nummer een artikel over Plan België en de regionale werking wordt opgenomen. 

 

 

 

 



4. 3 APRIL – FAIRTRADEFEEST – STAND VAN ZAKEN 

 

Op 3 april 2011 wordt de FairTradeGemeente-titel officieel uitgereikt aan Hoeilaart. Er wordt 

een groot feest in het Jan van Ruusbroecpark georganiseerd. Start om 14 uur. 

 

Programma : 

- ‘eerlijke’ volksspelen, geanimeerd door Rob Vanoudenhoven 

- Drank- en eetstandjes met FairTrade-producten 

- Tekenwedstrijd 

- Officiële overhandiging van de titel met William Van Laeken 

- Optreden van de Cubaanse groep Residentes In 

 

Een aantal verenigingen baten een spel-, eet- en drankstand uit. Spijtig genoeg zijn er 

weinig verenigingen die zich willen engageren. 

 

Promotie : 

- website Hoeilaart 

- affiches en flyers 

- panelen op de infoportieken 

 

5. INFOAVOND VZW BOUWORDE OP 29 APRIL 2011  

 

Er is een nieuwe datum vastgesteld voor de infoavond i.v.m. de vzw Bouworde : 29 april 

2011 in zaal Ter Heyde (Kasteelhoeve). Naast een algemene inleiding over de werking van de 

vzw en het programma 2011 door een medewerker van de Bouworde, zullen Amy Verbeke 

en Coralie Damien vertellen over hun ervaringen in respectievelijk Ecuador en Egypte. Joke 

Muyldermans gaat ook nog het subsidiereglement ‘Ervaringsreizen voor Jongeren’ toelichten. 

 

Volgende afspraken worden gemaakt : 

- Joke zorgt voor promo op facebook 

- Robby werkt powerpoint-demo uit 

- Anita geeft info door aan de Jeugdraad 

- Verdere promo via affiches, infopanelen, Van Hier tot Ginder, Hier Hoeilaart 

 

6. BROEDERLIJK DELEN – AANVRAAG TOELAGE 

 

Agnes Van Geyseghem heeft een aanvraag ingediend voor een toelage voor de campagne 

Broederlijk Delen in maart-april 2011 : 

- Koffiestop op 18 maart in en rond het Nerocafé 

- Solidaire maaltijd op 17 april in het Lindenhof. 

 

De subsidieaanvraag wordt goedgekeurd. 

 

 

 



7. FINANCIEEL VERSLAG 

 

Er wordt een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven van GROS tijdens de maanden 

januari en februari 2011. 

 

8. VARIA 

 

N.a.v. het 10-jarig bestaan van het Martin De Kegelfonds zal er op zaterdag 25 juni a.s. een 

barbecue georganiseerd worden aan de vijver langsheen de Overijsesteenweg. Meer info 

volgt. 

 

N.a.v. 40 jaar Oxfam zal een partner uit Sri Lanka (Biofoods – producent van thee) een aantal 

dagen in Hoeilaart verblijven. Meer info volgt. 

 

 

 

 

  


