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1. Verwelkoming 
De ondervoorzitter verwelkomt de leden op deze vergadering, die online plaatsvindt via Google Meet. 
De leden stellen zich kort voor. De ondervoorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om Wies te 
bedanken voor haar jarenlange inzet. 

2. Oproep kandidaturen voorzitter 
Alle stemgerechtigde leden krijgen de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor de functie van 

voorzitter van de GROS. Deze oproep wordt ook via e-mail bezorgd aan alle leden, die dan uiterlijk 31 

maart hun kandidatuur bezorgen aan Peggy. De verkiezing van de nieuwe voorzitter vindt plaats op 

de volgende algemene vergadering van 20 april 2021. 

3. Goedkeuring van de visietekst GROS 2021-2025   
De leden keuren de visietekst goed. De leden ontvangen de goedgekeurde visietekst als bijlage bij dit 

verslag.  

4. Bespreking en goedkeuring subsidiereglement 
De ondervoorzitter stelt het ontwerp van het subsidiereglement voor. Een aantal leden bezorgde 

vooraf opmerkingen, die tijdens deze vergadering worden besproken. 

 

-De financiële rapportering van de Ngo’s wordt geschrapt uit het subsidiereglement. De leden zijn het 

er over eens dat de financiële controle van de Ngo’s niet moet gebeuren door de GROS. 

 

- De formulering ‘langdurige band met de gemeente’ heeft betrekking op de subsidieaanvrager en dit 

om te vermijden dat aanvragers van GROS naar GROS gaan om subsidies te verkrijgen. Het betekent 

dus niet dat nieuwe projecten geen kans meer krijgen. Om verwarring te vermijden wordt deze 

formulering aangepast (het woord ‘langdurige’ wordt vervangen door ‘goede’). 

-De samenstelling van de commissie is tot stand gekomen vanuit een democratisch mechanisme. 

Deze samenstelling zorgt ervoor dat het advies m.b.t. nieuwe projecten wordt opgesteld door zowel 

vertegenwoordigers van het dagelijks bestuur als door vertegenwoordigers van de algemene 

vergadering. De projectbeheerders moeten hun lopende projecten niet opnieuw voorleggen aan deze 

commissie. De continuïteit van de financiering komt hiermee dus niet in het gedrang. Voor de 

samenstelling van de commissie komen de projectbeheerders niet in aanmerking.  

-De deadline voor de indiening van nieuwe projecten, namelijk 31 oktober, is uitsluitend van 

toepassing op nieuwe projecten. De projectbeheerders van de lopende projecten bevestigen in 

december hun nieuwe subsidieaanvraag.  

- De reserve van 5000 euro is o.a. bestemd voor onverwachte noodhulp. De budgettaire overschotten 

boven deze reservedrempel worden dan gelijk verdeeld over de lopende lokale projecten. Daarnaast 



kan de GROS ook extra activiteiten organiseren om bijkomende middelen te werven voor plotse 

noodsituaties. De besteding van publieke middelen uit belastinggeld heeft ook tot gevolg dat 

bewijsstukken nodig zijn als men noodhulp vraagt. 

-De bezorgdheid over de subsidieverdeling tussen de Ngo’s en de vierdepijlerprojecten komt ter 

sprake. De noodzakelijke aandacht van het dagelijks bestuur en de algemene vergadering voor de 

11.11.11-activiteiten en het belang van de structurele component van ontwikkelingssamenwerking 

mogen niet uit het oog verloren worden. Anderzijds is er sowieso de garantie (via de derde doelstelling 

in de visie) dat de activiteiten van de GROS ook ten voordele zijn van de vertegenwoordigers van de 

Ngo’s. 

- De subsidieregeling van de gemeente voor de volgende jaren komt aan bod. Schepen Carine Goris 

benadrukt dat de toelage voor de GROS in het gemeentelijk meerjarenplan is opgenomen. De toelage 

wordt ook jaarlijks geïndexeerd. 

- De OESO geeft geen definitie van het begrip project en van de tijdsduur van een project. De link van 

de OESO (landenlijst) kan opgenomen worden in het subsidiereglement. Landen kunnen evolueren 

van ‘low income’-, ‘middle income’ - naar ‘high income’ land. ‘High income’ landen worden dan 

geschrapt van de landenlijst. 

- De GROS controleert niet of de steunaanvrager (organisatie of groep) ook fiscale attesten kan 

afgeven. De GROS is geen belastingbetaler, ontvangt soms wel fiscale attesten, maar kan hier niets 

mee doen. 

- Zowel werkgroepen als personen kunnen subsidieaanvragen indienen. 

De leden keuren het subsidiereglement goed. De leden ontvangen het goedgekeurde 

subsidiereglement als bijlage bij dit verslag.  

5. Verdeling saldo 2020 
Met het reservebedrag van 5000 euro in het achterhoofd, kan de algemene vergadering aan ieder 

lopend lokaal project bijkomend 500 euro toekennen. De leden zijn blij met deze extra steun. 

6. Bespreking opmerkingen projectfiches  
De leden vinden het niet meer nodig om de opmerkingen uit de chatsessie van de algemene 

vergadering van 26 januari te bespreken. Om de online vergaderingen in goede banen te leiden, is het 

zeker nuttig dat de chatbox tijdens de vergadering wordt opgevolgd, zoals Sofie nu heeft gedaan. 

7. Varia 
- Het gebruik van de UIT-kalender wordt besproken. 

- De volgende algemene vergadering vindt plaats op 20 april 2021. De organisatie van de najaar 

acties, zoals het fairtrade ontbijt en de wijnfeesten komen dan aan bod.  

 

 


