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Opdracht 
SoBru is een vzw, in 2014 opgericht door de Stad Brussel en het OCMW-Brussel, en heeft tot doel 
een gemeenschappelijke sociale dienst voor de personeelsleden van de aangesloten werkgevers in 
te richten. Zij startte haar werking effectief op 1 januari 2015. 

Als gemeenschappelijke sociale dienst voor het personeel en hun rechthebbenden organiseert de 
vereniging: 

• Een sociale permanentie waarbij de begunstigden een beroep kunnen doen op de hulp van 
de sociaal assistenten; 

• Een aanbod aan premie’s en tussenkomsten voor de personeelsleden; 
• Een aanbod aan voordelen voor de personeelsleden; 
• Evenementen met het doel een gemeenschapsgevoelen tussen werknemers van de 

aangesloten werkgevers te verhogen. 

Aangesloten werkgevers 
Artikel 6 van de statuten : Werkgevers kunnen als aangesloten lid tot de vereniging toetreden als zij 
hun hoofdactiviteit in hoofdzaak op het grondgebied van de Stad Brussel uitoefenen en bijkomend 
minstens aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet: 

• Een opdracht van gemeentelijk belang uitvoeren; 
• Het personeel van de aanvragende werkgever heeft hetzelfde administratief en pecuniair 

statuut als het personeel van de Stad Brussel en haar OCMW; 
• De Stad Brussel en/of haar OCMW hebben een meerderheid in de bestuursorganen van de 

aanvragende werkgever. 

Aangesloten werkgevers sinds 1 januari 2021 : 

Het Brussels Stadsbestuur Het OCMW-Brussel De Berg van Barmhartigheid 
De Brusselse Buurthuizen Vzw De Brusselse Keukens Vzw Hulp aan Brusselse senioren 
Vzw B.O.S. Vzw BaPa Vzw Jeunesse à Bruxelles 
Vzw Brussel-Musea-Tentoonstellingen Vzw Brufeest Vzw De Brusselse Baden 
Vzw i-City Vzw Ondernemen.Brucity Vzw De Werkcentrale 
Vzw Prosport Vzw Bravvo  
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Structuur 

 

Werking en samenstelling 
De algemene vergadering 

Deze vergadering is bevoegd voor : 
• de wijziging van de statuten; 
• de benoeming, vervanging en afzetting van bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging 

ingeval er een bezoldiging wordt toegekend; 
• de benoeming, vervanging en afzetting van de commissaris en het bepalen van zijn 

bezoldiging; 
• de kwijting aan de bestuurders en de commissaris verlenen, evenals, in voorkomend geval, 

het instellen van een verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen; 
• de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting; 
• de ontbinding van de vereniging; 
• de uitsluiting van effectieve leden; 
• de omzetting van de vzw tot een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale 

onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming; 
• een inbreng om niet van algemeenheid te doen of te aanvaarden; 
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• de beslissingen betreffende de bijdrage van de aangesloten leden; 
• het bepalen van de algemene financiële tussenkomsten die door de vereniging aan de 

rechthebbenden worden toegekend; 
• alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen. 

 
Zetelen sinds 9 december 2020 (= datum laatste wijziging) in de algemene vergadering : 

Voor de Stad Brussel: 

Mevr. Faouzia Hariche Dhr. Luc Symoens Mevr. Anne Vandenbulcke 
Dhr. Dirk Leonard Dhr. Nico Raemdonck Mevr. Rosa-Maria Giammorcaro 
Dhr. Didier Gilson Mevr. Pauline Helinck  

Voor het OCMW-Brussel: 

Dhr. Khalid Zian Mevr. Carine Elst Dhr. Pierre Verbeeren 
Mevr. Rita Glineur Mevr. Clementine Yumbi  

Voor de representatieve vakbonden : 

ACV-Openbare besturen ACOD ACLVB 
Mevr. Linda Borremans Dhr. Jean-François Roblot Mevr. Patricia De Waegeneer 
Dhr. Jürgen Branckaert Dhr. Zaccaria Moudden Ridai Dhr. Johnny Van Campenhout 
Mevr. Carole Brabants Dhr. Jean-Yves Thibaut Mevr. Fabienne Peeters 
Mevr. Patricia De Splenter Dhr. Abdelouahid Ahbibi Dhr. Jonathan Butera 

Het bestuursorgaan 

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor of dienstig zijn 
aan de verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor, volgens 
de wet, de algemene vergadering bevoegd is. 

Behoren o.a. tot deze taken : 

• goedkeuren van lastenboeken; 
• toewijzen van openbare opdrachten; 
• goed beheer van de financiële middelen; 
• opstellen van een activiteitenverslag; 
• opstellen van een financieel verslag; 
• voorbereiden en monitoren van de begroting; 
• afsluiten van conventies; 
• tijdelijk coöpteren van bestuurders in afwachting van hun aanduiding door de algemene 

vergadering; 
• … 

Zetelen sinds 9 december 2020 (= datum laatste wijziging) in het bestuursorgaan : 
Voor de Stad : 
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Mevr. Faouzia Hariche Dhr. Dirk Leonard 
Mevr. Anne Vandenbulcke Mevr. Pauline Helinck (gecoöpteerd) 

Voor het OCMW-Brussel: 

Dhr. Khalid Zian Dhr. Pierre Verbeeren (gecoöpteerd) Mevr. Carine Elst 

Voor de representatieve vakbonden : 

ACV-Openbare besturen Mevr. Linda Borremans Dhr. Jürgen Branckaert 
ACOD Dhr. Jean-François Roblot Dhr. Zaccaria Moudden Ridai 

(gecoöpteerd) 
ACLVB Mevr. Patricia De Waegeneer Dhr. Johnny Van Campenhout 

 
Het sociaal comité 

Het bestuursorgaan richtte in haar schoot een sociaal comité op dat de beslissingen moet nemen in 
de individuele financiële hulpvragen van begunstigden. 

Het comité bestaat uit stemgerechtigde leden (bestuurders) en niet-stemgerechtigde leden. 

De stemgerechtigde leden zijn 6 bestuurders: 1 vanuit de Stad, 2 vanuit het OCMW en 1 uit elk van 
de representatieve vakbonden. 

De niet-stemgerechtigde leden zijn de secretaris en de sociaal assistenten die voor de vereniging 
werken. 

Het comité beslist over financiële hulpvragen die middels een sociaal verslag, opgesteld door de 
sociaal assistenten van de vereniging, aan de vergadering worden voorgelegd. 

Het comité vergaderd om de veertien dagen. 

Afgevaardigd bestuurder 

Werd aangesteld door het bestuursorgaan en is momenteel dhr. Dirk Leonard. 

De opdrachten van de afgevaardigd bestuurder zijn: 
• De uitvoering van de beslissingen van het bestuursorgaan; 
• Handtekening op de rekeningen van de vereniging voor financiële verrichtingen van minder 

dan 25.000,00 €; 
• Voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot het beleid van de vereniging; 
• Onderhandelingen voeren in materies die het doel van de vereniging aanbelangen en in 

materies die hem door het bestuursorgaan werden opgedragen; 
• Leiden en controleren van de secretaris en het secretariaat van de vereniging; 
• … 

Het secretariaat  

Staat onder de leiding van de afgevaardigd bestuurder hierbij bijgestaan door de secretaris van de 
vereniging. 

mailto:sobru@brucity.be


 

ASBL SOBRU VZW 
Siège administratif  Samedi 1, 1000 Bruxelles • Administratieve zetel Zaterdagplein 1, 1000 Brussel 
Siège social Grand Place 1, 1000 Bruxelles • Hoofdzetel Grote Markt 1, 1000 Brussel 

T. 02 279 24 70 – sobru@brucity.be  N° d’entreprise – Ondernemingsnummer : 0507 748 379 

Haar taken: 

• Organisatie van een sociale permanentie, verzekerd door sociaal assistenten; 
• Dagelijkse boekhouding; 
• Verwerking van de aanvragen van premie’s en tussenkomsten; 
• Organisatie van evenementen; 
• Actualiseren van een aanbod aan voordelen voor de begunstigden; 
• Ledenadministratie; 
• Voorbereiden van de vergaderingen van het bestuursorgaan en van de algemene 

vergadering; 
• Opstellen van lastenboeken; 
• De communicatie naar de begunstigden verzorgen; 
• … 

Al deze mandaten zijn onbezoldigd. 
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