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 agenda    verslag Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) 

vergaderdatum: 7 mei 2019        
voorzitter: Geert Debeerst 

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

Piet De Preter - actiegroep Rosa Vos 
Martine Baels - Wereldwinkel + project Chili  
Peter Bruggeman - project WASI Esperanza (Karen Bruggeman)  
Lieve Vermeiren - Actiegroep Kokou 
Victor Willems - O.C. Clara Fey (Fracarita Belgium) 
Hugo Van Herbruggen - Wereldwinkel  
Maurice Nwachukwu - Stichting Nigerian Terminal One ism AUE  
Staf Ghysebrechts - project Good life center Chiangrai 
Luc Aerts - schepen 
Kris Van Dijck – consulent welzijn  

Afwezig met 
kennisgeving: 

Cecilia Floren - project Jef Floren 
Jonathan Matthysen - trekkersgroep Fairtrade  
Marilou Winters - penningmeester GROS, Rode Kruis SJ 
 
 

1) Welkom  
Jonathan Matthysen wenst zich kandidaat te stellen als nieuw lid voor de GROS. Hij is al langer 
lid van de trekkersgroep Fairtrade. Hij is beleidsmedewerker op het nationaal secretariaat van 
Oxfam-Wereldwinkels. Verder is hij Advocacy Assistant op het Fair Trade Advocacy Office in 
Brussel. We verwelkomen hem graag tijdens de vergadering in het najaar.  
 

2) Goedkeuring verslag 22 oktober 2018 
- Spijtig genoeg mocht de GROS geen reactie ontvangen van de politieke partijen op het 

memorandum. Er wordt opgemerkt om bij een volgende verkiezing, het memorandum 
vroeger te versturen aan de partijen, zodat men de informatie kan gebruiken voor de 
opmaak van het eigen politiek programma. Het memorandum wordt nogmaals toegevoegd 
aan het verslag en is ook op de website van Brecht terug te vinden.   

- Ondertussen werden alle projecten uitbetaald door het gemeentebestuur.  
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
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3) Samenstelling GROS n.a.v. nieuwe legislatuur  
Bijgevoegd vindt men het formulier om zich opnieuw kandidaat te stellen voor de algemene 
vergadering en/of het bestuur van de GROS. Graag deze formulieren bezorgen voor 10 juni aan 
kris.vandijck@brecht.be of via het onthaal van de welzijnscampus.  
 

4) Meerjarenplan  
Luc Aerts meldt dat het huidige bestuur nog bezig is met het schrijven van een beleidsverklaring. 
Vanuit deze verklaring kan de BBC opgemaakt worden.  
 
De beleids-en beheerscyclus (BBC) omvat de regels over de strategische planning en het financieel beheer 

van de lokale besturen. Het bepaalt hoe het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening eruit zien en hoe 

de boekhouding wordt gevoerd. Het gaat over de wijze waarop gemeenten en OCMW’s hun beleid 

voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren. Niet enkel de financiële aspecten van de 

beleidsvoering komen daarbij aan bod, maar ook de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, 

acties…), de uitvoering en de evaluatie. Het gaat dus om veel meer dan enkel het financieel plaatje.  
 
Tijdens het interradenoverleg van 05.12.18 werd gepolst naar de hervorming van de 
adviesraden. Het overleg adviseerde om geen hervormingen of veranderingen aan te brengen 
aan de huidige werking van de adviesraden, maar aandacht te hebben voor afwisseling van 
agendapunten en het evenwicht te bewaken tussen man-vrouw, als ook de leeftijd van (nieuwe) 
leden.  
 

De GROS opteert er voor om zelfstandig te blijven bestaan.  
 

5) Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking  
De statuten van de GROS dateren van 2013 (zie bijlage). Tijdens de vergadering van het najaar 
zullen we de statuten overlopen en indien nodig wijzigingen aanbrengen.  
 
Er werd een interne gemeentelijke stuurgroep opgestart om alle subsidiereglementen van het 
gemeentebestuur naast elkaar te leggen en te bekijken waar er overlappingen zijn. Ook 
inhoudelijk zullen de reglementen bekeken worden en daar waar nodig worden aangepast. Kris 
wordt door de stuurgroep betrokken wanneer het subsidiereglement ‘ontwikkelingssamenwerking’ 
ter sprake komt.  
 

Het subsidiereglement ‘ontwikkelingssamenwerking’ heeft geen overlapping met andere 
adviesraden of domeinen. Het is een heel specifiek reglement voor projectsteun in het Noorden 
en het Zuiden.  

 
In 2018 werden 11 projecten in het Zuiden gesteund. Elk project mocht 2.033,33 euro ontvangen. 
Er waren 4 jongeren die een aanvraag deden voor een inleefreis/jongerenstage en 2 
gastgezinnen die financiële steun kregen voor de opvang van buitenlandse kansarme kinderen 
en jongeren (omwille van humanitaire- of gezondheidsredenen).  
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Tot op heden deden 7 jongeren een subsidieaanvraag voor hun inleefreis/jongerenstage in 2019.  
 
� Linze Tengrootenhuysen  
Molenheiken 72  
  

Onderwijs optimaliseren in Suriname  
Studente lager onderwijs  
24/02 – 25/05 

� Robin Peeters  
Van Pulstraat 94 

WAAW project van FairServices – Peru  Naschoolse opvang bieden 
waarbij de nadruk ligt op hygiëne, educatie en gezonde voeding  
Student lager onderwijs  
24/02 – 25/05 

� Sofie Eyskens  
Oude Pastorijstraat 7 

WAAW project van FairServices – Peru  Naschoolse opvang bieden 
waarbij de nadruk ligt op hygiëne, educatie en gezonde voeding  
Student lager onderwijs  
24/02 – 25/05 

� Anika Somers  
Zandstraat 120  

Amava VZW – Zuid-Afrika  
Ondersteuning in een school in een sloppenwijk aan kwetsbare 
kinderen  
Student kleuter onderwijs  
07/02 – 07/05  

� Robine Laurijssen  
Weegbreelaan 17  

Opvangcentrum voor personen met een verslaving of in armoede – 
Zuid-Afrika  
De stage richt zich vooral op de kinderen in het centrum  
Student criminologische wetenschappen  
08/02 – 01/05  

� Maxime Joris  
Vaarstraat 143  
  

Bouworde VZW – Grenzeloos Milieu VZW  
Opbouw educatief centrum in Indonesië  
01/08 – 31/08  

� Manon Van Doninck  
P. Wabbeslaan 16  
 

Bouworde VZW – Grenzeloos Milieu VZW  
Opbouw educatief centrum in Indonesië  
01/08 – 31/08  

 
De GROS vindt het belangrijk dat jongeren van Brecht (financieel) ondersteund worden in hun 
buitenlandse stage of inleefreis waarbij ze ervaringen op doen die omgezet kunnen worden in een 
engagement in sociale organisaties in België. Verder bieden deze projecten voor jongeren 
ontmoeting met andere culturen en de mogelijkheid om interesses uit te wisselen met andere 
leeftijdsgenoten. Door intensief samen te werken en te leven ontdekken de jongeren de wereld op 
een heel bijzondere manier. De jongeren komen na hun inleefreis of stage dan ook steeds vol 
enthousiasme toelichten tijdens een vergadering van de GROS.  
 
Het lijkt de GROS dan ook interessant om in dit verhaal een open-GROS vergadering te 
organiseren voor het gemeentebestuur, wanneer de projecten worden voorgesteld.  
Het bestuur van de GROS zal dit concreet verder uitwerken.  
 
Bijgevoegd: aanvraagformulier in Word en PDF voor subsidies 2019.  
 

6) Digitale brochure projecten GROS 
Kris neemt contact op met Made by Design voor het ontwerp van een sjabloon voor de online 
brochure van de GROS. Deadline = oktober. 
Voor de opmaak van de digitale brochure worden de werkingsmiddelen van de GROS gebruikt.  
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7) Fairtrade Gemeente  
 

ALGEMEEN  
 
FairTradeGemeente draagt op een heel concrete manier bij aan een waardig bestaan voor de 
kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. Door middel van 6 criteria 
spelen we in op de vraag naar en het aanbod van eerlijke en lokale, duurzame producten. Op die 
manier maken we mensen in heel Vlaanderen warm voor het verhaal achter Fair Trade en lokale, 
duurzame producten.  
 
Op fairtrade producten alleen kan je niet overleven. Waar vind je tomaten? En melk? En kaas en 
aardappelen en witloof en appelsap? Al die producten vind je hier bij ons. Wanneer ze op een 
duurzame manier geproduceerd en geconsumeerd worden, dan kunnen ze een prachtige 
aanvulling vormen op de meer dan 1.000 beschikbare fairtrade producten. FairTradeGemeente 
vindt het belangrijk om beide een plaats te geven en op die manier de brug te slaan tussen Noord 
en Zuid. 

 
FairTradeGemeente lanceert een nieuwe campagne waarbij ze samen met alle Fairtrade 
Gemeenten (o.a. Brecht) opnieuw aan de slag willen gaan met als uitgangspunt  
> ‘Fairtrade begint hier’ - omdat wereldwijd, in het Zuiden en hier, landbouwers onder druk staan!  
 
Men vraagt een enquête in te vullen om zo de stand van zaken in elke gemeente over Fairtrade 
te inventariseren. Kris vult (eventueel samen met dienst duurzaamheid en dienst landbouw – 
lokale economie) de enquête in en koppelt terug met de trekkersgroep.  
 

De GROS wenst graag zijn stempel te drukken op Brecht als Fairtrade gemeente.  
 

8) Financieel verslag 2018 
De werkingskosten zijn in 2018 zo goed als volledig gebruikt. De GROS organiseerde, i.s.m. 
de cultuurdienst, de lezing van Rudi Vranckx als ook een optreden van een internationaal 
koor, waarvoor het drukwerk bekostigd werd.  

 
9) Kalender  

Voorbije activiteiten  
- Kerstmarkt Zandstraat (serviceflats) – project Fatimacenter en 

Wereldwinkel  
- 11.11.11 chocoladeverkoop in november: 200 euro  
- Damiaanactie in januari (stiftenverkoop + omhaling in de kerken): 200 

euro  
 

datum omschrijving inkomsten uitgaven vergaderingen   activiteiten overige 
15/03/2018 tussenkomst Rudi Vranckx dd. 20/03/2018       421,35   
17/04/2018 verbruik 13/02/2018     4,95     
17/04/2018 aankoop Wereldwinkel tbv. Koffie stop M. Verheyen       30,60   
7/06/2018 affiches zwart op wit Santo Thomas       110,11   
27/06/2018 toelage gemeente 2018 adviesraad 700,00         
13/07/2018 verbruik 28/05/2018     6,2     
31/12/2018 aanrekening kosten KBC Business PRO         24,00 
31/12/2018 aanrekening kosten KBC Business PRO         3,40 
  t/m 31/12/2018 700,00 600,61 11,15 562,06 27,40 
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- Startdag van Broederlijk Delen in Malle: Guatemala steun aan de 
boeren (toelichting door Maria Verheyen) 

- Koffiestop Broederlijk Delen: 200 euro 
Komende activiteiten  

- De GROS bekijkt een mogelijke samenwerking met de cultuurdienst 
in het najaar of de organisatie van een open GROS vergadering  

- Organisatie van een quiz is een tijdrovende activiteit om te 
organiseren  

 
10) Varia  

- Geert organiseert in 2020 samen met Prakash Goossens een reis 
naar India (21/7 – 22/8) – route langs projecten van o.a. Side by Side 
India en Rode Kruis Vlaanderen  

- Lezing in Wuustwezel 23.05 (folder in bijlage)  
- Folder ‘Ongezien Talent’ = Zuidactie 2019 van de Broeders van 

Liefde’ 
- 20 jaar Fatima Center  

 
11)  Volgende vergadering  

Maandag 4 november - 20.00 uur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


