GRIS ALV-vergadering 10 december 2020
Agenda:
1. Goedkeuring verslag 22.10
2. Overzicht aanvragen projectsubsidies 2021 en Subsidieaanvraag 11.11.11. Lubbeek
3. Antwoord CBS herschikking subsidies 2020
4. Goedkeuring antwoord aan het CBS mbt de sponsoring Refugee Walk
5. Opvolging aanwezige lidorganisaties: ter plaatse te bepalen
6. Programma Duurzame Gemeentes in februari 2021 (Geert)
7. Participatieproject
8. JVS 2020, GRIS in de BIB, Fair-o-meter, andere
9. Nieuwe datum
Omwille van de Coronamaatregelen is de ALV online gehouden via meet.google.

Aanwezigheden:
Stemgerechtigde leden
Aanwezig:

Barbara Brugmans, Jos Corveleyn, Christine D’aes, Valentijn De Smedt, Johan Flamez, Magda Heireman, Dirk Maes, Rina Robben, Pieter Sermeus, Guy Sprengers,
Bieke Verlinden,

Verontschuldigd:

Astrid Costermans, Marianne Costeur, Francis De Blauwe, Helene Huybens, Saskia
Schelfaut, Luc Vandegaer
Niet-stemgerechtigde leden

Aanwezig:

Kirsten Baeyens, Marijke Gidts, Julie Hendrickx, Enrico Leenknecht, Liesbeth
Smeyers, Johan Van Engeland
gemeente: Michiel Awouters (ambtenaar IS), Geert Bovyn (schepen IS)

Verontschuldigd:

Anne Bongaerts, Jos Swinnen

Uitgenodigd:
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De voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat het interessant is om in te schrijven op de nieuwsbrief van de gemeente, maar ook om via de website van de gemeente het audioverslag van de gemeenteraad
van 29 september te beluisteren nav de discussie over de sponsoring Refugee Walk.
1. Goedkeuring verslag 10 december 2020:
Een eerder gemelde fout in het verslag was reeds verbeterd. Het verslag wordt unaniem goedgekeurd en
wordt opnieuw doorgestuurd.
2. Overzicht aanvragen Projectsubsidies 2021 en subsidieaanvragen 2020:
a. Projectsubsidies 2021: alle aanvragen die verwacht werden zijn ingediend, veertien in totaal:
WSM – Palestijnse circusschool – Mwana Ukundwa – BBSF – Keten van hoop – Suyana Peru –
Nicamigos – Kisangani – NDWM – Halaai Xale - 11.11.11 - Handicap International – Isimbi –
Fifala.
Nota: Hands in Action (Filipijnen) zou eind 2020 gestopt zijn, zowel de Lubbeekse vzw als de
centrale organisatie zijn opgedoekt. Hiervan is evenwel geen officiële bevestiging ontvangen.
b. Subsidies voor Noordactiviteiten in Lubbeek: de 11-groep Lubbeek heeft een factuur ingediend
van € 415 (fototentoonstelling BIB, factuur jaarkalenders, drukwerk deur-aan-deur). Dit is een
lager bedrag dan vorige jaren omwille van de beperkte campagne, o.a. de spaghettislag van de
Scouts Linden heeft niet plaatsgevonden.
Dit bedrag wordt nog afgehouden van het budget 2020.
.
3. Antwoord CBS herschikking subsidies 2020
Na overleg met de kern is dit voorstel geformuleerd en op 25 oktober verstuurd (zie ook verslag 22/10)
De ALV vraagt het college om het grootste deel van dit bedrag (€ 5984,94) toe te voegen aan de projectsubsidies 2020 ter compensatie van de verhoogde nood en de verminderde middelen, door het
huidig toegekende bedrag van € 1233 per project te verhogen met een derde. Het resterende bedrag
kan gebruikt worden om in te schrijven op het Leuvense initiatief ter bevordering van de lokale economie.
Ook in 2021 zal de coronacrisis zijn tol blijven eisen. Daarom vragen we het college om proactief te
kijken naar een compensatie voor de toegenomen noden en de gekrompen inkomsten door het budget
voor projectsubsidies 2021 substantieel te verhogen.
Concreet zijn er twee beargumenteerde vragen:
1. Vraag naar verhoging projectsubsidies 2020, dwz per project € 411 toevoegen.
2. Proactief het totale bedrag voor de projectsubsidies 2021 optrekken.
Op vraag van de schepen werd deze vraag gestaafd met cijfers, door acht leden bezorgd.
11-groep
Fifala
Palestijnse circusschool
Suyana Peru
Mwana Ukwunda
Kisangani
BBFS
Halaai Xale
Totaal

6774
2752
10234
10778
2700
3656
457
4200
41551

(gemiddelde laatste 5 jaar)

(in totaal geschat: € 7000)

Als we dit extrapoleren naar alle lidorganisaties mogen we er van uit gaan dat er minstens € 50000 verlies is geleden door de Corona-omstandigheden.
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Deze argumentatie is voorgelegd aan het CBS, dat volgend besluit heeft genomen:
1. Er kan een bedrag van € 5500 opnieuw besteed worden.
2. De helft gaat naar duurzaamheid en circulaire economie
3. De andere helft wordt ingezet voor het geleden verlies bij de lidorganisaties.
4. Er is geen beslissing om proactief het budget voor projectsubsidies te verhogen in 2021.
Dit zou kunnen betekenen dat per project ± € 250 wordt toegevoegd. Echter dit voorstel moet de commissie passeren om nadien op de gemeenteraad te laten bespreken omwille van een wijziging van subsidies.
(Nota: op de gemeenteraad van december 2020 is beslist om per goedgekeurd
project 2020 een bedrag van € 208 toe te voegen)

Bijkomende vragen:
➢ Welk voorstel gaat naar de commissie en de gemeenteraad, dat van de GRIS of dat van het CBS?
➢ Kan dit bedrag technisch nog toegevoegd worden aan de projectsubsidies van 2020?
➢ Krijgt de voorzitter nog een officieel schriftelijk antwoord?
Antwoord schepen:
➢ Het voorstel van het CBS gaat tezamen met de motivatie en de documenten die de GRIS heeft
aangeleverd naar de commissie en naar de gemeenteraad.
➢ Een toevoeging aan de projectsubsidies 2020 kan als dusdanig geboekt worden.
➢ Er volgt een antwoord na de commissie en de gemeenteraad, ook van het College.
Genoteerde randbemerkingen:
➢ Dit is een zeer geringe, zelfs beschamende bijdrage inzake solidariteit met arme landen, gezien
de rijkdom van deze gemeente. Het is een puur boekhoudkundige benadering die de filosofie die
bij de bevolking heerst niet draagt.
➢ De budgetten van de GRIS gaan voor het CBS prioritair naar de lokale economie, niet naar Internationale Samenwerking. De globale verhoging van het budget 2021 is niet behandeld en moet
dus op de volgende ALV opnieuw voorgelegd worden.
Cfr. discussie op de vorige ALV over de steun van € 150000 aan erkende verenigingen. Deze steun ging
puur naar verenigingen van sport, jeugd en cultuur. De vraag ‘Kunnen GRIS-leden erkend worden als
Lubbeekse vereniging?’ heeft op als antwoord:
De facto worden de GRIS-leden reeds beschouwd als erkende Lubbeekse verenigingen (ondanks het feit dat hier geen reglement over bestaat). Ze genieten van dezelfde voordelen als de erkende sport-, jeugd- en cultuurverengingen (logistieke ondersteuning door de gemeente, korting bij zalen,
subsidies).

4. Goedkeuring antwoord aan het CBS mbt de sponsoring Refugee Walk 2020
Cfr. vorige GRIS-verslagen voor het overzicht van de ganse discussie.
Tot op vandaag is er nog steeds geen officieel ondertekend antwoord. Een geschreven verslag van de
weigering – met het besluit van het CBS – is vandaag pas bezorgd.
Het CBS heeft in zijn zitting van 14 september het positieve advies van de GRIS niet goedgekeurd. Op
vraag van de oppositie is op de gemeenteraad van 29 september door de burgemeester een mondelinge
respons geuit, met als finaal besluit de sponsoring – bij stemming - niet goed te keuren.
De ALV aanvaardt de inhoud van de weigering niet. Enerzijds heeft de gemeente niets tegen de Refugee
Walk en steunt ze zelfs de lokale actie. Anderzijds gebruikt de burgemeester voor de weigering het argument dat Vluchtelingenwerk Vlaanderen in zijn activiteiten aanzet tot het openen van alle Europese grenzen, en dat bovendien het grootste deel van de Lubbeekse bevolking niet achter deze actie zou staan.
Het Dagelijks Bestuur heeft informatie ingewonnen bij VWV (per mail) en heeft op het internet gezocht
naar elementen die deze stellingname bekrachtigen. Waarom de GRIS het oneens is met beslissing en de
motivatie is als volgt samengevat:
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1.

De motivatietekst bestaat uit 7 paragrafen. Alleen paragraaf 3 bevat een direct inhoudelijk argument
voor de beslissing om Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VWV) niet te sponsoren. Eén zin vat de kern:
Het gaat over het openen van alle mogelijke procedures op het Belgisch, Europees en internationaal niveau om uiteindelijk hun doel te bereiken, zijnde alle grenzen waaronder de Europese grenzen, tot op de
grond af te breken.
Navraag bij betrokken organisaties en speurwerk op het internet resulteerde nergens in een bevestiging
van deze stelling. In tegendeel, dit wordt meermaals formeel en uitdrukkelijk tegengesproken! (cfr mail
VWV van 13 november 2020)Enkel op sites die duidelijk vijandig zijn tav Vluchtelingenwerk Vlaanderen
lazen we identieke stellingnames.
Deze vijandigheid bestaat duidelijk niet in het college, getuige de vele lofbetuigingen die de tekst toezwaait aan de goede dingen die VWV levert en aan de solidariteit van de vele deelnemers aan de Refugee
Walk 2020 tvv VWV.
We begrijpen overigens deze spreidstand niet!
Dat VWV procedures opent tegen de staat ‘teneinde bovenstaand doel (alle grenzen slopen)te bereiken’ is
onjuist. VWV heeft zich inderdaad al dikwijls aangesloten bij gezamenlijke procedures tegen beslissingen
van overheidsdiensten en van de Belgische Staat. Daarbij gaat het ook over aspecten van het migratiebeleid. We begrijpen dat deze kritische houding het migratiebeleid van voormalig staatssecretaris Theo
Francken bemoeilijkte, maar altijd zijn hierbij uitsluitend wettelijke wegen bewandeld, nooit zijn onwettige of agressieve middelen gebruikt. Zie hiervoor https://www.vluchtelingenwerk.be/missie-visie
Dit federale aspect mag volgens de GRIS overigens geen consequenties hebben voor beslissingen op het
lokale vlak.

2.

Paragraaf 3 snijdt nog een ander argument aan, namelijk: Het overgrote deel van de Lubbekenaren en
burgers in het algemeen staan hier niet achter.
Dit kan o.i. niet méér zijn dan een veronderstelling en dit wordt niet bevestigd door de stemming op de gemeenteraad van september waar het punt mbt sponsoring van VWV slechts nipt verworpen is met 12 stemmen tegen 10. Dit kan bezwaarlijk het overgrote deel genoemd worden!
3.

Paragraaf 5 beweert dat de Vlaamse overheid geen subsidies meer uitkeert aan VWV. Dit document
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1514515 beweert het tegendeel. Wat betreft de subsidies van
de federale overheid verwijzen we graag naar de mail van VWV van 13 november 2020, die we aan de
schepen Internationale Samenwerking zullen bezorgen.

Besluit: de GRIS betreurt de negatieve beslissing van het college ivm de sponsoring van de Refugee Walk 2020
gezien de aanvragen helemaal conform het subsidiereglement waren. Het is immers de taak van de GRIS om
de solidaire acties van de burgers van Lubbeek in relatie met de wereldwijde samenleving te ondersteunen.
Zie hiervoor het organiek reglement. De GRIS erkent, in tegenstelling tot het college, de legitimiteit van VWV
als ontvangende organisatie.

Schepen Geert Bovyn bevestigt dat er op de gemeenteraad van september een uitgebreide discussie heeft
plaats gevonden. Hij was niet op de hoogte dat de Vlaamse overheid subsidies geeft aan VWV. Indien
het College een foute inschatting heeft gemaakt moet dit erkend worden, maar dit zal over de inhoud
geen ander besluit genereren.
De GRIS-voorzitter beklemtoont de het CBS de bevoegdheid heeft om een vraag af te keuren, maar dat
ze wel moet terugvallen op de inhoud van de vraag.
PS: Kirsten Baeyens interpreteert het besluit van de Vlaamse overheid als zouden de subsidies aan VWV
sinds 1/1/2018 stopgezet zijn. Volgens een andere bron zijn enkel de subsidies voor de GESCO’s stopgezet, niet de andere subsidies.
Besluit: de ALV keurt het antwoord op de motivatietekst aan het CBS goed.
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5. Opvolging aanwezige lidorganisaties
Er zijn geen specifieke mededelingen.
De ALV vraagt zich af of leden ook korting kunnen genieten bij het huren van een gemeentelijke zaal.
Navraag door Michiel geeft volgend antwoord:

Dit is reeds het geval. Bv. voor zaal Libbeke (volledige zaal + keuken)
betalen huurders buiten Lubbeek 850 euro, Lubbeekse particulieren betalen
425 euro en erkende, Lubbeekse verenigingen betalen 399 euro. Aan GRIS-leden die activiteiten organiseren wordt het laatste tarief aangerekend.

Daarnaast kunnen activiteiten met opbrengst in aanmerking komen voor subsidiëring door de GRIS (zie
subsidiereglement ‘Subsidies voor Noordactiviteiten’.
Suggestie: kan, zoals in andere gemeentes, niet éénmaal per jaar een zaal gratis gehuurd worden?
6. Programma Duurzame Gemeentes in februari 2021
7. Participatieproject
Beide agendapunten zijn gekoppeld en worden door mekaar besproken.
Ter inleiding heeft de voorzitter gezocht naar de link van de GRIS met duurzaamheid in de gemeente.
In 2015 hebben de Verenigde Naties, in opvolging van de Milleniumdoelstellingen, de SDG’s goedgekeurd (Sustainable Development Goals). Van dan af is er per provincie een werkgroep opgericht om
deze doelstellingen te vertalen naar het mondiale vlak. In Leuven gebeurde dit door de VVSG en de
11.11.11-koepel. Uit dit overleg is ook de term ‘Lokaal Mondiaal Beleid’ geïntroduceerd, die ook in de
subsidiereglementen van de GRIS is opgenomen.
Chronologisch overzicht van de betrokkenheid/initiatieven van de GRIS:
1. Op uitnodiging toegetreden tot de ‘klankbordgroep’ die de uitwerking van het klimaatactieplan
mee wou steunen.
2. Inzetten op het behalen van het FairTradeGemeente-label, wat in 2016 is gerealiseerd, met het
ontvangen van dit label op de eerste H-eerlijke markt.
3. Stimuleren van de vraag naar ethisch bankieren, wat geleid heeft op de plaatsing van € 200000
op een spaarrekening van Triodos (staat er nog steeds).
4. 2017: voorleggen van de SDG-engagementsverklaring aan het gemeentebestuur, tezamen met
een actieplan. De verklaring is ondertekend, het actieplan is nog niet in orde.
5. De symbolen van de SDG zijn publiekelijk uitgehangen en getoond, zie gemeentehuis en BIB,
alsook het officieel uithangen van de vlag.
6. Ook in 2017 heeft de GRIS zich ingeschreven op het VVSG-initiatief ‘Lokale helden’, waar in
een officiële huldiging in de raadzaal de ‘ambassadeurs’ werden gehuldigd.
7. Het SDG-koffiebonenspel is op zes verschillende activiteiten aangeboden, 600 mensen hebben
er aan deelgenomen.
8. Op initiatief van schepen Bovyn zijn in het gemeentelijk infoblad telkens drie SDG’s toegelicht,
met een link naar de verschillende activiteiten.
9. 2018: de GRIS heeft n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen een politiek memorandum geschreven
op basis van de SDG’s en een bevraging gezonden naar alle politieke partijen.
10. Bij de voorstelling van het jaarverslag op de gemeenteraad zijn de SDG’s kenbaar gemaakt.
11. 2019: herhaling van de vraag naar ondertekening van de engagementsverklaring en naar de opmaak en uitvoering van een actieplan. Opnieuw heeft de gemeenteraad zijn engagement bevestigd, maar een concreet actieplan is er nog niet. Wel zijn de SDG’s opgenomen in het beleidsplan van het huidige bestuur.
12. 2019: voorstel van de GRIS om in de week van de duurzame gemeente (september) samen te
zitten met alle adviesraden om die week te organiseren. Ondanks twee voorbereidende bijeenkomsten is dit voorstel niet uitgewerkt.
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a. Daniël Noë is de duurzaamheidsambtenaar die het klimaatactieplan verder moet opvolgen.
b. Een vergadering met de verschillende adviesradenvoorzitters is niet doorgegaan, wel een
overleg met de burgemeester, maar zonder verder gevolg.
c. De voorzitter van de GRIS heeft alle voorzitters zelf uitgenodigd op een kennismakingsvergadering, wat niet echt in dank werd afgenomen door het college, bij monde van schepen
Duerinckx wegens (vermeende) inmenging van de GRIS in zijn plannen om een aantal adviesraden om te vormen tot een vrijetijdsraad. Na overleg is besloten om in de toekomst alsnog opnieuw samen te zitten.
Wegens de Coronapandemie zijn alle activiteiten uitgesteld tot februari 2021.
Op basis van dit overzicht stellen zich volgende vragen aan de schepen Internationale Samenwerking:
➢ Wat is de huidige stand van zaken inzake duurzaamheid binnen de gemeente?
➢ Wat is de huidige stand van zaken inzake participatie in Lubbeek?
Stand van zaken (schepen I.S. Geert Bovyn):
➢ De beleidsacties zijn gekoppeld aan de SDG’s (zie meerjarenplan).
➢ Er is gevraagd om op dienstvergaderingen de beslissingen ook te koppelen aan deze doelstellingen.
➢ Eveneens worden de besluiten van de gemeenteraad gekoppeld aan de SDG’s.
➢ Ten gevolge van de COVID-periode wordt het belang van lokaal-mondiaal extra benadrukt. Het
gemeentebestuur speelde/speelt hierop in met verschillende acties: Lubbeek helpt, de wandelingen, de zomerschool, lokaal staat centraal….
Concreet betekent dit:
I.
Oprichting van een Vrijetijdsraad, begeleid door Vorming Plus dat de SDG’s als kader voor participatie hanteert.
o De vrijetijdsraad richt zich naar alle erkende en niet erkende raden, op zoek naar mensen
die actie willen ondernemen en/of hierover willen reflecteren.
o Op 15 december is het eerste vervolgoverleg, nadien volgen twee sessies met publiek en
met vertegenwoordiging van de verenigingen, die allen worden uitgenodigd.
Vanuit de ALV zijn volgende vragen genoteerd:
➢ Zijn ook de niet functionerende raden uitgenodigd?
➢ Kunnen naast de afvaardiging van raden ook individuele mensen betrokken worden?
➢ Binnen welke tijdsspanne moet Vorming Plus zijn traject uitrollen? Hoe gaat dit concreet
gerealiseerd worden?
Antwoorden:
➢ Alle verenigingen worden betrokken, informeren is ook participeren. Om tot beslissingen te
komen moeten alle elementen samen gelegd worden. Er wordt gewerkt met een participatieladder die - om het te doen slagen - specifiek zoekt naar de participatiegraad rond een bepaald thema.
➢ Het is de bedoeling om alle raden op dezelfde manier te laten deelnemen, al dan niet op uitnodiging bij een gesloten raad, of via een open raad zoals de MAR of de GRIS.
➢ Het traject moet afgerond zijn tegen juni 2021, de uitrol wordt besproken op 15 december
door Vorming Plus samen met het college en de diensten. Nadien zullen sessies georganiseerd worden met in een eerste fase een lezing door de wakkere burger, in een tweede fase
door verenigingen, achterban en inwoners.
II.

Herzien van het Lubbeeks klimaatactieplan periode 2020-2025, op basis van wat reeds gerealiseerd is van het bestaande plan. Op 10 november was er een meeting tussen de gemeente Lubbeek (schepen Bovyn en Daniël Noë) en Interleuven over de concrete invulling van het participatietraject. Dit traject maakt onderdeel uit van de opmaak van een nieuw klimaatactieplan, onder geleiding en coördinatie van de provincie Vlaams-Brabant.
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Doelstelling is te weten komen wat er leeft bij de bevolking (drempels, opportuniteiten, uitdagingen), naast het creëren van een breed draagvlak en van steun, alsook een klimaatbewustzijn te
creëren bij de inwoners om het klimaatthema te laten leven in de gemeente. In die optiek is een
verbintenis met het Burgemeestersconvenant 2030 herbevestigd.
In concreto: op 21 maart is het startmoment voor de realisatie van het initiatief ‘duurzame gemeente’, waarbij de huidige adviesraden betrokken worden. Men zal zich toespitsen op Corona,
meer bepaald op wat er gebeurd is, welke initiatieven waardevol waren en wat belangrijk was.
Bijvoorbeeld een gedichtenwedstrijd, iets met Coronahelden, klaprozen enz. Al deze elementen
worden gelinkt aan de SDG’s, vooral om het internationale kader ervan zichtbaar te maken op
lokaal niveau.
Het concept bevat volgende elementen om te informeren en ideeën te verzamelen:
➢ Inwoners worden uitgenodigd en aangespoord om deel te nemen, eventueel begeleid
door een (betalend) burgerparticipatieplatform dat het geheel opvolgt en voor feedback
zorgt.
➢ Via het Infoblad kan een suggestiekaart verspreid worden.
➢ Gebruik maken van sociale media en van actieve organisaties (Natuurpunt, Transitie, …)
➢ Andere doelgroepen zijn de verenigingen, adviesraden enz, alsook de vijf scholen.
Het selecteren en concretiseren van de ideeën kan gebeuren tijdens een klimaatcafé of via een
open MAR. Het plan is om in mei af te ronden, om nadien alle voorstellen te bundelen per
thema. Het aftoetsen van de voorstellen kan dan opnieuw gebeuren in een klankbordgroep, die
bestaat uit een twaalftal personen die geselecteerd zijn op basis van kennis en ervaring.
Naar voor geschoven thema’s zijn gebouwen en energie (35%), mobiliteit (34 à 40%) duurzaam
consumeren en klimaatadaptatie. Er zijn echter geen prioriteiten, de gemeente moet het voorbeeld geven op zoveel mogelijk verschillende vlakken.
De ALV hoort vele intenties, maar heeft toch bedenkingen over de methode om de burger te betrekken, over hoe de uitnodiging zal aankomen bij de inwoners en/of hoe ze echt kunnen betrokken worden. De vergadering vindt het misschien beter om te vertrekken van wat wél werkt dan
van wat niet of minder werkt. Zij verwijst daarvoor – opnieuw - naar het initiatief om de verschillende adviesraden samen te brengen in een ‘raden-generaal’.
De schepen nodigt de leden van de GRIS uit om hierin een rol te spelen en voorstellen door te
sturen.
8. Varia:
a. Jaarverslag 2020:
Het zal de twintigste editie worden. De voorzitter vraagt elke lidorganisatie om het jaarverslag
2020 tegen eind januari door te sturen.
b. GRIS in de BIB:
Is on hold gezet omdat een dergelijke organisatie moeilijk via on-line-overleg kan.
c. Fair-o-meter:
Vanuit FTG is gevraagd om deze meting opnieuw in te vullen tegen uiterlijk 17 januari 2021.
Geert en Michiel nemen dit op, Michiel zal de inlogcode doorsturen naar de leden van de werkgroep. De vorige score voor Lubbeek bedroeg 43%.
De trekkersgroep zou nieuw leven moeten ingeblazen worden.
d. AFF 2021:
Gepland op vrijdag 14 mei in zaal Libbeke. De werkgroep komt eind februari samen.
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e. Infoblad: vraag of het mogelijk is dat de GRIS-verenigingen via een artikel in het gemeentelijk
infoblad de Lubbekenaars kunnen bedanken voor subsidies die ze ontvangen hebben.

Antwoord: de communicatiedienst geeft aan dat er per infoblad een vereniging
internationale samenwerking kan worden opgenomen (in het verleden is dit blijkbaar al gebeurd). Ze geven wel aan dat het belangrijk is dat er kwalitatief fotomateriaal aangeleverd wordt en dat de teksten leesbaar en dynamisch zijn.
Daarnaast geven ze aan dat er wel rekening gehouden dient te worden met de
deadlines. Voor het infoblad van maart-april is dit bv. 8 januari.

9. Nieuwe data:
➢ Werkgroep AFF: donderdag 25 februari 2021, online, Guy nodigt uit.
➢ ALV: donderdag 4 maart 2021.
➢ Start duurzaamheid: zondag 21 maart 2021
Verslag: Guy Sprengers
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