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 agenda    verslag Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) 

vergaderdatum: 26 oktober 2021 
voorzitter: Geert Debeerst 

verslaggever: Kris Van Dijck  
 aanwezig: Geert Debeerst - voorzitter + Side by Side India  

Marilou Winters - penningmeester + Rode Kruis SJ 
Martine Baels - bestuur + Wereldwinkel + project Chili  
Staf Ghysebrechts - project Good life center Chiangrai 
Reinhilde Switser – Twinkling Stars  
Micheline Berckx – Twinkling Stars  
Theo Herrijgers – Twinkling Stars  
Maurice Nwachukwu - Stichting Nigerian Terminal One ism AUE 
Geert Maes – SOS Jungle Kids  
Mynairfa Joekoe – geïnteresseerde burger  
Steve Lambrechts – Light For The World  
Rudy Van Berlamont – Light For The World  
Kris Van Dijck - consulente welzijn  

afwezig met 
kennisgeving: 

 
Issa Barboza - project HBI vzw 
Peter Bruggeman - project WASI Esperanza (Karen Bruggeman)  
Piet De Preter - actiegroep Rosa Vos 
Luc Aerts - schepen  
Luc Van Gestel - project Consejo de Mujers Maya Guatemala  
Maria Verheyen - Damiaanactie + Broederlijk Delen 
Lieve Vermeiren - Actiegroep Kokou 
Victor Willems - O.C. Clara Fey (Fracarita Belgium) 
 

1) Goedkeuring verslag 9 maart 2020  

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  

2) Statuten GROS: jaaractieplan en jaarbudget  

De statuten van alle gemeentelijke adviesraden kregen een update en werden uniform 
opgesteld. De statuten werden reeds door de gemeenteraad van 14 oktober goedgekeurd. 
Zie bijlage.  

Nieuw in de statuten is dat elke adviesraad vanaf 2022 een jaaractieplan en een jaarbudget 
moet opmaken om zo een werkingssubsidie te ontvangen van de gemeente. Beide 
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documenten zullen voorbereid worden door het bestuur van de GROS en terug gekoppeld 
worden op een volgende algemene vergadering. 

Indien het college in haar besluitvorming afwijkt van de uitgebrachte adviezen zal dit op 
gemotiveerde wijze gebeuren. 

Artikel 18: de adviesraad maakt een jaaractieplan en een jaarbudget op voor het komende 
werkingsjaar en legt dit ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en schepenen. Na 
goedkeuring door het college, kan de toelage voor de adviesraad voor 75 % worden uitbetaald.  

Artikel 19: aan het einde van het werkingsjaar legt de adviesraad de jaarrekening of financieel verslag 
voor aan de betrokken dienst en het college van burgemeester en schepenen. Daarna kan het 
resterende bedrag van de toelage worden uitbetaald. 

Artikel 20: de adviesraad maakt de verslagen van de vergadering over aan het college van 
burgemeester en schepenen en publiceert deze op de gemeentelijke website. Het college van 
burgemeester en schepenen kan in haar besluitvorming op gemotiveerde wijze afwijken van 
uitgebrachte adviezen. 

3) Subsidiereglement  

Eerder werden de aanpassingen aan het subsidiereglement reeds via e-mail voorgelegd ter 
goedkeuring aan de algemene vergadering van de GROS. We overlopen kort nogmaals de 
aanpassingen, zodat het reglement ook goedgekeurd kan worden tijdens de eerstvolgende 
gemeenteraad.  

Zuidwerking: toekenningsvoorwaarden  

- Op eigen communicatiemateriaal en/of webstek van de aanvragende  NGO of feitelijke 
vereniging dient de ondersteuning van de gemeente Brecht (met logo) vermeld te worden.  

Zuidwerking: toewijzing  

- De kredieten worden toegewezen door het college van burgemeester en schepenen.  

Zuidwerking: bedrag en uitbetaling van de subsidie  

- Na 1 oktober zal het daartoe voorziene krediet in de gemeentebegroting verdeeld worden 
onder de aanvragers. De uitbetaling gebeurt ten laatste op 31 december.  

Ondersteuning Brechtse ontwikkelingshelpers: toekenningsvoorwaarden  

- De aanvraag wordt ingediend conform de aanvraagprocedure en voldoet aan de 
ontvankelijkheidsvoorwaarden.  

Ondersteuning Brechtse ontwikkelingshelpers: bedrag en uitbetaling van de subsidie  

- Na 1 oktober zal het daartoe voorziene krediet in de gemeentebegroting verdeeld worden 
onder de aanvragers. De uitbetaling gebeurt ten laatste op 31 december.  

Inleefreizen en jongerenstages: aanvraagprocedure  

- De aanvraag voor toelage wordt minstens 6 weken voor het vertrek en ten laatste op 1 
oktober gericht aan het college van burgemeester en schepenen.  
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Inleefreizen en jongerenstages: toekenningsvoorwaarden  

- De aanvraag wordt ingediend conform de aanvraagprocedure en voldoet aan de 
ontvankelijkheidsvoorwaarden.  

- De jongere verbindt zich ertoe om bij terugkomst in België een infosessie te verzorgen 
voor de GROS. De jongere is teven bereid op uitnodiging van een Brechtse school aan 
haar leerlingen toelichting te geven over de reiservaring.  

Inleefreizen en jongerenstages: toewijzing  

- De kredieten worden toegewezen door het college van burgemeester en schepenen.  

Inleefreizen en jongerenstages: evaluatie en controle  

- Uiterlijk 2 maanden na de inleefreis of stage wordt op initiatief van de aanvrager een 
evaluatieverslag ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. De 
aanwending van de toelage wordt gecontroleerd via dit evaluatieverslag.  

Noordwerking: aanvraagprocedure  

- De aanvraag voor toelage wordt minstens 6 weken voor het plaatsvinden van de activiteit 
en ten laatste 1 oktober gericht aan het college van burgemeester en schepenen.  

Noordwerking: ontvankelijkheidsvoorwaarden   

- De activiteit dient plaats te vinden op het grondgebied van Brecht en wordt georganiseerd 
door een Brechtse vertegenwoordiging van een erkende NGO of een plaatselijke 
vereniging of organisatie  

- De activiteit heeft betrekking op thema’s zoals internationale samenwerking, solidariteit, 
verdraagzaamheid, vrede, mensenrechten, discriminatie, e.d.m.  

- De activiteit heeft een informerend, sensibiliserend of educatief karakter en bereikt mensen 
die niet via andere kanalen met deze thema’s in aanraking komen. De activiteit kan een 
actie ten voordele van het Zuiden omvatten.  

Noordwerking: toekenningsvoorwaarden 

- De aanvraag wordt ingediend conform de aanvraagprocedure en voldoet aan de 
ontvankelijkheidsvoorwaarden.  

- Het aanvraagformulier bevat een nauwkeurige omschrijving van de activiteit, evenals een 
gedetailleerde kostenraming waarvoor terugbetaling gevraagd wordt.   

Noordwerking: toewijzing  

- De kredieten worden toegewezen door het college van burgemeester en schepenen.  

Noordwerking: evaluatie en controle  

- Uiterlijk twee maanden na de activiteit wordt op initiatief van de aanvrager een 
evaluatieverslag, met bewijsstukken van gemaakte onkosten, ingediend bij het college van 
burgemeester en schepenen. De aanwending van de toelage wordt gecontroleerd via dit 
evaluatieverslag. 

Noordwerking: bedrag en uitbetaling van de subsidie  

- Niet noodzakelijk de totaliteit van de gemaakte of gevraagde onkosten wordt vergoed. Zo 
komen onder meer de kosten voor eten of drinken niet in aanmerking.  



 

vergadering GROS bestuur – 26 oktober 2021    4 

- Het toegekende bedrag is afhankelijk van het voorzien krediet in de gemeentebegroting en 
in functie van het aantal aanvragen.  

- De uitbetaling zal gebeuren na beoordeling van het evaluatieverslag en ten laatste op 31 
december. 

Gastgezin: toewijzing  

- De kredieten worden toegewezen door het college van burgemeester en schepenen.  

Gastgezin: bedrag en uitbetaling  

- De uitbetaling zal gebeuren na beoordeling van de aanvraag en ten laatste op 31 
december.  

De leden van de algemene vergadering van de GROS adviseren de aanpassingen van het 
subsidiereglement positief.  

4) Voorstelling nieuwe leden / projecten  

a. Licht voor de Wereld – PowerPoint presentatie in bijlage.  

b. India – SOS Jungle Kids  

Geert Maes vervoegt kort de vergadering. Hij is momenteel voor een korte tijd in 
België maar woont sinds 23 jaar in India waar hij werkt aan het project SOS Jungle 
Kids.  

Het project wordt ingediend voor de Tribale bevolkingsgroep in India. De doelgroep 
behoort tot de Koraku stam, de meest achtergestelde stam onder de Tribale 
bevolking. Het project richt zich op dorpsontwikkeling, waarbij scholen worden 
opgericht en studenten ondersteuning krijgen.  

Meer informatie op de website: SOS Jungle Kids 

c. Twinkling Stars: PowerPoint presentatie in bijlage. 

d. Mevrouw Mynairfa Joekoe is toegetreden als lid als geïnteresseerde burger. 

5) Budgetten Noord- en Zuidwerking  

a. In de begroting wordt 20.000 euro voorzien om projecten in het Zuiden te steunen. 
Conform het subsidiereglement wordt dit bedrag evenredig verdeeld onder het 
aantal aanvragende projecten.  

b. Voor de Noordwerking (gastgezinnen, jongerenstages & inleefreizen en projecten 
in Brecht) is 4.000 euro voorzien. Er werd hiervan in 2021 enkel 150 euro voorzien 
voor één aanvraag van een jongere voor zijn inleefreis in Ecuador. Van dit budget 
zal het gemeentebestuur 3.000 euro overmaken aan een project in de Ardennen 
dat mee werkt aan de opbouw van een dorp na het noodweer in de zomer.  

c. Voor mondiaal beleid (Fairtrade, Ecowijzer) is eveneens 4.000 euro voorzien. 
Naast de wedstrijd van de Ecowijzer, werden in oktober planten aangekocht voor 
alle diensten van het lokaal bestuur, met een link naar duurzaamheid.  
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6) Advies subsidies Zuidwerking  

In 2020 is er beslist om met budget te schuiven, zodat er in het totaal een budget beschikbaar 
was voor de projecten in het Zuiden t.b.v. 23.850 euro. In 2020 dienden 9 projecten een aanvraag 
in, waardoor de subsidie per project 2.650 euro bedroeg. Op advies van dienst financiën is er 
voor dit jaar beslist om niet te schuiven met het budget en 20.000 euro te voorzien voor de 11 
projecten. Elk project ontvangt 1.818,18 euro. 

De vergadering is teleurgesteld dat er minder subsidies beschikbaar zijn per project in 2021.  
Aanvraag projecten 2021: PowerPoint presentatie in bijlage.  

De leden van de algemene vergadering van de GROS geven positief advies om alle  
11 ingediende projecten te steunen voor een bedrag van 1.818,18 per project.  

7) Fairtrade: wordt verdaagd naar volgende vergadering  

8) Activiteiten GROS 2022 – voorstellen worden verder uitgewerkt door het bestuur  

o Chocoladeproeverij vanuit Oxfam Wereldwinkel. (Martine informeert of er in 
samenwerking met de dienst cultuur een workshop kan georganiseerd worden.) 

o Lezing door Samuel Helsen, geograaf – lezing over klimaatopwerking (Kris 
informeert bij de milieuraad en dienst cultuur voor een eventuele samenwerking)  

9) Kalender  

Voorbije activiteiten  

o 11 mei 2021: 4e pijler webinar: Impact Covid-19 en FCRA-wetgeving India  

o 23 oktober 2021: Benefiet van Side by Side India vzw te Zoersel  

Toekomstige activiteiten  

o 11 november: 11.11.11 actie, chocoladeverkoop  

o 13 & 14 november 2021: Kerst- en Geschenkenbeurs ten voordele van het 
Fatimacenter:  GO! Atheneum Schilde  

o Januari 2020: Damiaanactie: verkoop stiften aan de kerk en Okay in Sint Job  

o Vastenperiode 2022: Koffiestop Broederlijk Delen - H. Man Job 

o 29-30 april + 1 mei 2022: tentoonstelling Staf Ghysebrechts – schilderijen –– 
Begijnhof Hoogstraten 

o Oktober 2020 – maart 2021: Cera Zuidreis Antwerpen - koffie en chocolade 
wandeling in Antwerpen (voor Cera leden) 
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10) Varia  

o KBC: Marilou kan tot 50 euro zelf betalen, maar het is gemakkelijker dat Kris en 
ook Geert de volledige volmacht krijgen en ieders betalingen kunnen uitvoeren. 
De vergadering gaat akkoord om dit voorstel te officialiseren. Geert neemt 
contact op met KBC.  

o Geert geeft als tip mee dat het interessant is om je in te schrijven op de 
nieuwsbrief van de NGO’s en organisaties (via de eigen website) die lid zijn van 
de GROS.  

o Update aanvraagformulieren e-loket herzien en afstemmen met 
communicatiedienst. 

o Digitale brochure: staat momenteel ‘in wacht’. Het prototype is klaar, maar de 
gebruikte projectinformatie moet geactualiseerd worden. 

o Maurice stelt zich de vraag wat de toestand is van de realisatie van duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen in de gemeente. 

11) Volgende vergadering  

Maandag 14 maart – 19.30 uur – GC Jan vander Noot  
 


