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1. Verslag 29/01/2009 

Goedgekeurd 

 

2. Redactieraad 

 Samenstelling nieuwsbrief 2009 nummer 1 wordt verder uitgewerkt 

 Voor nieuwsbrief 2009 nr 2 zijn er al een aantal voorstellen voor artikels: 

 Uitleg over microkredieten + verslag info-avond in mei 2009 

 Info over noodhulp die in 2008 door GROS werd gegeven 

 Bibliotheekwerking: wij denken hierbij aan een boek- of DVD-bespreking. Met de 

bibliothecaris wordt bekeken hoe we dit best aanpakken. 

 

3. Evaluatie Nieuwsbrief 

Op de vorige GROS-vergadering werd voorgesteld om een algemene bevraging i.v.m. de 

nieuwsbrief Van Hier tot Ginder te organiseren. Greet Vandendriessche heeft een voorstel van 

bevraging gemaakt. Na discussie worden een aantal wijzigingen aangebracht. 

 

Definitieve versie : 

BEVRAGING ‘VAN HIER TOT GINDER’ 

 

Kent u de GROS-nieuwsbrief ‘VAN HIER TOT GINDER’? 

  O ja 

  O neen 

 

Hoeveel leest u in elk nummer? 

  O ik lees alles 

  O ik lees minimum 4 artikels 

  O ik lees minimum 2 artikels 

  O ik bekijk het 

  O ik lees niets 

 

Wat vindt u aantrekkelijk in dit blad? 

  O lay-out 

  O onderwerpen – artikels 

  O aangekondigde activiteiten 

  O niets 

 

Wat zijn voor u de meest interessante artikels? 



  O artikels over nationale campagnes – initiatieven 

  O artikels over plaatselijke activiteiten 

  O Wereldwinkelnieuws 

  O Andere artikels : …………………… 

 

Welke onderwerpen – thema’s wil u ook graag behandeld zien? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Hebt u nog andere opmerkingen? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 

 

Afspraak: 

De bevraging wordt doorgestuurd naar alle leden van GROS. De bedoeling is dat zij de 

vragenlijst (anoniem) invullen en de antwoorden doorsturen naar Beatrijs.  

De resultaten worden besproken op de GROS-vergadering van 21/04. 

 

De bevraging zou dan ook in de nieuwsbrief van juni meegestuurd worden. Geïnteresseerden 

kunnen de lijst ook invullen op de website van de gemeente Hoeilaart. 

 

4. Hoeilaart Fair Trade gemeente: stand van zaken 

 Sinds januari: 

 Contact met Drankenhandel Van Tuycom. 

 Contact van dienst grootverbruik Oxfam met Van Tuycom. 

 Contacten met middenstand zijn begonnen: 

 Delhaize: De bedoeling is dat de FairTradeproducten in de rekken beter aankondigd 

zouden worden. 

 Cladaratsj: reeds een 6-tal FTproducten 

 Betenland: Wil FT fruitsap verkopen. 

 Barnum: Verkoopt al Max Havelaar koffie. 

 Bakkerij Vandervaeren maakt misschien een taart met FT producten. 

 Seniorenraad: schenkt FT koffie en -fruitsap in het parkpaviljoen op maandag. Ze hebben 

een verklaring getekend om per jaar een bepaald bedrag te besteden aan FT producten. 

 Tijdens meifeesten: infostandje met FT producten (enkel uitleg, geen verkoop) 

 

In april komt er in Hier Hoeilaart een verslag over de verdere contacten met de middenstand. 

 

5. Infoavond: Milieuvriendelijk leven helpt Noord en Zuid 

De infoavond op 12 maart in de theaterzaal van het FSC is een gemeenschappelijke activiteit 

van Milieuraad en GROS. 

Het publiek krijgt ook een tweetal brochures mee met allerlei praktische tips i.v.m. 

milieuvriendelijk leven. 



 

6. Info-avond: Microkredieten 

Ruben Lombaert neemt verder contact op met de spreker. De afspraken zullen doorgegeven 

worden. 

 

7. Financieel verslag 

Sandra Vandebroek heeft een overzicht gemaakt van de financiële verrichtingen van GROS in 

2008. Dit overzicht zal verder besproken worden. 

 

8. Actie schone kleren 

Wij hebben tot hiertoe geen reactie gekregen van het OCMW. Anita Vanthillo neemt opnieuw 

contact op. 

 

9. Stand van zaken Impore 

Joke Muyldermans licht de verdere werking van het project toe: 

In augustus komt er een nieuwe missie die zal verlopen volgens hetzelfde scenario als vorig 

jaar. Het grote waterproject van de Koning Boudewijnstichting verloopt goed. Nu zal er 

gewerkt worden rond hygiëne en vooral handhygiëne. Nu ze water hebben kunnen ze hun 

handen wassen, maar ook ontsmetten is belangrijk.  

 

Joke Muyldermans gaat een volledig dossier opstellen. Op basis hiervan zal GROS beslissen 

of er opnieuw partnersteun verleend wordt aan het project. 

 

10. Interradenquiz 

GROS zal een groepje samenstellen om deel te nemen aan de Interradenkwis op 20 maart a.s. 


