
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 26 JANUARI 2010  

 

Aanwezig : 

Anita Vanthillo, Robby Beelen, Greet Vandendriessche, Marc D’Haenens, Els Uytterhoeven, 

Joke Muyldermans, Marie-Paule Bockstal, Agnes Van Geyseghem, Ruben Lombaert, Beatrijs 

Dhont 

 

Verontschuldigd : Sandra Vandebroek, Jeroen De Man 

 

1. VERSLAG VERGADERING VAN 8 DECEMBER 2009  

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. REDACTIE VAN HIER TOT GINDER 2010 – NR. 1 + EVALUATIE BEVRAGING 

 

In de Nieuwsbrief 2010 nr. 1 zal vooral aandacht besteed worden aan Broederlijk Delen : 

- thema algemeen 

- activiteiten in Hoeilaart 

- koffiestop op 26 februari a.s. 

Verder ook een overzicht van de activiteiten die in Hoeilaart georganiseerd worden n.a.v. de 

aardbeving in Haiti en het Wereldwinkelnieuws. 

 

De nieuwsbrief zal in de week van 22 maart verdeeld worden in de Hoeilaartse bussen. 

 

De bevraging – evaluatie Van Hier tot Ginder werd ingevuld door 25 personen. 3 daarvan 

kenden de nieuwsbrief niet. De bevraagden hebben vooral aandacht voor plaatselijke 

groepen en plaatselijke activiteiten. De resultaten van de enquête zullen verder geanalyseerd 

worden. 

 

3. NIEUWE GROS-FOLDER. BESPREKING 

 

Robby Beelen maakte een ontwerp voor een nieuwe GROS-folder. Dit ontwerp zal door alle 

GROS-leden bekeken worden. Op de volgende vergadering brengt iedereen zijn/haar 

opmerkingen mee. Er wordt al gesuggereerd dat het geheel best wat luchtiger wordt opgevat 

o.a. met foto’s van wat GROS al gedaan heeft. 

 

4. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE : STAND VAN ZAKEN 

 

De Trekkersgroep heeft FairTradepanelen gegeven aan de scholen. Binnenkort krijgen ook 

een aantal verenigingen zo’n paneel. 

 

Er is ook een vergadering gepland met Eric Kumps, milieuambtenaar bij het 

gemeentebestuur. Bedoeling is met hem te werken rond het aspect ‘duurzaamheid’. 

Hierrond zal promotie gemaakt worden op de gemeentelijke website en in de lokale pers. 

 



Anita Vanthillo bekijkt met de scholen of GROS een aantal FairTradeballen kan aankopen 

voor de leerlingen. 

 

5. FINANCIEEL VERSLAG 

 

GROS beslist noodhulp te geven aan Haiti : 

- 750 euro via Haiti Lavi 12-12 

- 750 euro via Druppels voor Haiti. Dirk Wils (34 jaar, Lommel) woont en werkt 

als ontwikkelingswerker in Haïti via Broederlijk Delen. Als landbouwingenieur 

gaat hij aan de slag met  lokale boeren om (in de eerste plaats) in hun eigen 

voeding te voorzien en dit door meer duurzame methodes toe te passen om 

het land te bewerken en hun producten te verbeteren en te diversifiëren. De 

Hoeilaartse Sint-Clemensschool organiseerde al acties om dit project te 

ondersteunen. 

Els Uytterhoeven meldt dat het gemeentebestuur 5000 euro ter beschikking stelt voor 

noodhulp aan Haiti. Aan GROS wordt gevraagd om te adviseren via welke organisaties deze 

5000 euro zal gegeven worden. Dit advies zal op een volgende vergadering uitgewerkt 

worden. Daarbij zal het gemeentebestuur een bedrag van 2500 euro voorzien voor het 

verdubbelen van de opbrengst van bepaalde acties van verenigingen in dit kader. 

Aan alle Hoeilaartse verenigingen zal gemeld worden dat GROS aanspreekpunt is voor de 

verenigingen en scholen voor het melden van activiteiten, voor allerlei vragen i.v.m. 

logistieke steun enz. 

 

6. MEIFEESTEN 

 

GROS zorgt opnieuw voor animatie op zondagnamiddag 9 mei tijdens de Meifeesten. Er is 

een voorstel gekomen van Mundial Productions : 

3 kindergroepen in de leeftijd tussen 8 en 15 jaar. 

De groepen bestaan uit 7 artiestjes en 1 begeleider van uit hun eigen land en 1 vanuit 

Mundial Productions. 

De landen waar ze vandaan komen zijn: 

* Comunidarte uit Brazilie...  

* Mlodza uit Malawi, een kinderdans- en percussiegroep 

* waarschijnlijk een groep uit Nepal. 

Dit voorstel zal verder uitgewerkt worden. 

 

7. VARIA 

 

Vermits we geen antwoord krijgen van Jef Lambrecht i.v.m. een voordracht in Hoeilaart, 

wordt naar een andere spreker gezocht. 

 

Binnenkort zal GROS om advies gevraagd worden i.v.m. mogelijke verbroedering van 

Hoeilaart. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


