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GRIS ALV-vergadering 12 september 2013 
 

 

Agenda 
 

1. Goedkeuring verslag 30 mei  

2. Financies 

a. aanvragen werkingskrediet 

b. advies projectsubsidies 2013 en aanvragen 2014 

c. twee voorstellen voor noodhulp 

d. nieuwe beleidspost ‘sponsoring’ vanaf 2014? 

3. Vredesprijs 2013 

4. Opvolging aanwezige lidorganisaties 

a. 11.11.11 

b. HIA 

c. SIAL 

d. Artsen zonder vakantie 

e. FairTradeGemeente 

f. ‘Dwars door België’-tocht Broederlijk Delen 

5. Discussie beleidsplan 2013-2019? 

6. Varia 

7. Nieuwe data 

 

 

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:  Christine D’aes, Valentijn Desmedt, Johan Flamez, Piet Laga, Guy Sprengers, Jos 

Swinnen, Mia Ulens 

 

Verontschuldigd:   Barbara Brugmans, Lien Geutjens, Jules Godts, Lotte Van Eyck  

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Geert Bovyn, Magda Heireman, Dirk Nijs, Katrien Stroobants (schepen IS), Cara 

Miseur (ambtenaar gemeente),  Benita Van Hurck, Julia Goossen en Tom Petré 

(VBS Lubbeek), Magda Verbeelen,  Liesbeth Verheyden. 

 

Verontschuldigd:  Geert Boone, Filip Goddevriendt 
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1. Goedkeuring verslag ALV 30 mei 2013 

Zonder opmerkingen goedgekeurd. 

2. Financies:  

a. Aanvragen werkingssubsidies: 

Geen aanvragen. 

b. Advies Projectsubsidies: 

Het advies 2013 is aan het CBS bezorgd, maar is blijkbaar nog niet besproken. Als het College 

dit advies bekrachtigt, wordt het geagendeerd op de Gemeenteraad.   

De voorzitter dringt er bij de schepen op aan om dit kort op te volgen. 

2014: in principe worden nieuwe aanvragen verwacht in oktober, ze worden alleszins aanvaard 

als de aanvraag binnen dit kalenderjaar gebeurt. 

c. Noodhulp: 

Voor de voorziene € 5000 is tot vandaag enkel € 1000 gestort voor het 12-12-consortium nood-

hulp aan Syrië. Er rest nog € 4000 voor 2013. De GRIS heeft een adviserende functie in deze 

materie. 

Twee voorstellen: 

 Een is door de gemeente ter advies doorgestuurd: het betreft het Rode Kruis, dat steun 

vraagt om hulp aan Burundi, meer bepaald ten voordele van de opvang van terugkerende 

vluchtelingen. Het Dagelijks Bestuur gaat hiermee akkoord.  

 Het 12-12-consortium doet een nieuwe oproep voor hulp aan Syrië; het gaat om steun 

aan de vluchtelingenkampen in de grensstreken van de omgevende landen. 

Deze oproep wordt vanuit het Dagelijks Bestuur bepleit. 

Bedenking noodhulp: zijn inwoners van Lubbeek betrokken? 

Het antwoord is neen, dit is een criterium dat nog niet is opgenomen, tot nog toe zijn enkel al-

gemene vragen vanuit de gemeente doorgestuurd naar de GRIS.  

In principe kan een aanvraag noodhulp door inwoners als criterium weerhouden worden, maar 

dit moet dan door de inwoner zelf aangevraagd worden.  

Besluit: de ALV is akkoord met beide voorstellen, voor een bedrag van € 1000 elk. 

d. Nieuwe beleidspost ‘sponsoring’ – 2014: 

Cfr. agendapunt vorige ALV: er is tot op heden geen mogelijkheid of geen systeem voorzien 

voor  Lubbekenaren die een of andere actie ondernemen voor het ‘goede doel’ en daarvoor ko-

men aankloppen bij de gemeente. 

Het idee bestaat er in een nieuwe post te creëren zonder het budget uit te breiden; namelijk door 

overschotten op andere posten aan te wenden. Dit kon tot 2013 niet, maar kan van 2014 af wel 

voorzien worden binnen het BBC. 

De schepen stelt tevens dat overschotten niet kunnen worden overgenomen naar een volgend 

jaar; ze kunnen wel intern verschuiven binnen hetzelfde jaar, omdat een gemeentelijk budget elk 

jaar opnieuw vanaf nul begint. 

Voorstel: het budget noodhulp (€ 5000) in twee splitsen en hierbinnen de nodige flexibiliteit toe-

passen. Belangrijk is dat de vastlegging van de aanvraag binnen het budgetjaar moet 

plaatsvinden, de betaling ervan mag eventueel later gebeuren. 

Conclusie: voor 2014 wordt een beleidspost noodhulp van € 2500 en een beleidspost sponsoring 

van eveneens € 2500 begroot. 

Gevolg is wel dat hiervoor nieuwe criteria moeten bepaald worden: plafondbedrag? Afbakening 

projecten? Voor wie en hoe? Op te volgen. 
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Ter info:  

 het meerjarenplan 2014-2019 zit in de eindfase, inbegrepen de subsidies voor GRIS voor de beleidsvel-

den werkingssubsidies, projectsubsidies, noodhulp, vredesprijs. 

 Het budget FTG bedraagt € 500 en komt bovenop het budget voor de GRIS én in het groeipad naar 

0,15%. 

3. Vredesprijs 2013: 

Ter herinnering: deze prijs is in het leven geroepen in een poging te komen tot een gemeentelijke vre-

desbeleid. De jaarlijkse toekenning kent nu zijn derde editie, na het Klaprozenproject (2011) en het Ge-

leeg (2012). 

Op de oproep naar kandidaten via het gemeentelijk infoblad, via de GRIS-website of via de leden van 

GRIS, is weinig bruikbare reactie gekomen. Bovendien werden telkens personen aanbevolen, een criteri-

um dat minder goed te verdedigen valt. 

Het Dagelijks Bestuur heeft na grondig overleg een voorstel geformuleerd,  gebaseerd op een project met 

een geschiedenis en met een duidelijke vredesboodschap: SIAL. 

 SIAL werkt uitsluitend met vrijwilligers en komt in zijn actie volkomen toe aan de term vredesbe-

vordering. Cfr. GRIS-jaarverslagen van de vorige jaren. 

 De vorige twee uitreikingen werden gekoppeld aan het Kalvariebosevenement, dat echter in 2013 

niet meer wordt georganiseerd. Het DB stelt voor de vredesprijs uit te reiken op het Sint Maartens-

vuur van 10 november 2013. 

Conclusie: de ALV is akkoord. Tevens is er de wens dat SIAL door deze vredesprijs meer kenbaarheid 

krijgt in de ganse gemeente. 

De voorzitter bezorgt aan het CBS een gemotiveerd voorstel. 

4. Opvolging aanwezige lidorganisaties: 

a. 11.11.11: 

‘Ik kook van woede’ is het thema van de actie voor de volgende twee jaar. Cfr. website. 

In Lubbeek worden de succesformules van de vorige jaren herhaald: Sint Maartensvuur op 10 

november, spaghetti Scouts Linden op 11 november, sponsortocht VBS Linden, huis-aan-huis-

omhalingen in het weekend van 9-10-11 november. De 11-groep Lubbeek doet hiervoor een op-

roep tot omhalers, opdat zoveel mogelijk straten kunnen bezocht worden. 

Als ‘opwarmer’ voor de campagne is een soepbedelingsweekend voorzien. Concreet voor Lub-

beek: soepbedeling en sensibilisering van de campagne op zaterdag 19 oktober tussen 10u en 

13u aan de Carrefour market in Lubbeek.  

Tevens is binnen 11.11.11 een pakket voorzien ten behoeve van scholen met de oproep om op 

vrijdag 25 oktober een gelijkaardige actie te organiseren. GBS Linden combineert dit met de 

grootouderdag. Voor VBS Lubbeek ligt het moeilijk omdat gelijkaardige acties reeds op andere 

momenten voorzien zijn. Op reacties van de andere scholen is het nog wachten. 

b. SIAL:  

 In de vakantie is geen Nederlandse les gegeven op zaterdag, maar is wel individueel bijge-

werkt waar nodig. 

 Oproep naar vrijwilligers vooral om aan huistaakbegeleiding te doen. Ook leerkrachten zijn 

hier vragende partij, omdat binnen gezinnen van anderstaligen het gevaar reëel is dat (onbe-

wust) fouten worden overgenomen. 

c. Hands-in-action: 

 HIA wil ‘iets’ organiseren samen met andere Lubbeekse socioculturele organisaties om de 

verschillende ngo’s en vierdepijlers van Lubbeek voor te stellen aan het grote publiek. 

Maandag 24 juni zijn geïnteresseerden samen gekomen om mogelijkheden te bekijken. 
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 Uit de verschillende voorstellen is het idee geopperd om in zaal Libbeke een aantal standen 

te voorzien, alsook gelegenheid voor eten en drinken. Er is een optie genomen voor zondag 

23 februari 2014 of voor zondag 30 maart 2014. 

 Om alles op punt te stellen en een oproep te lanceren, vergadert de werkgroep op woensdag 

25 september in het Geleeg. 

d. Artsen zonder vakantie: 

Mededeling dat twee missies niet konden plaatsvinden, een door ziekte van de chirurg, de andere 

door oorlogsdreiging in Katanga. 

Het klompvoetenproject is nu geïntegreerd in een Sinterklaasfonds, een privé initiatief dat zich 

richt op de diagnose, behandeling,  nazorg en vooral opleiding; de behandelschoentjes gaan daar 

naartoe. GBS Linden heeft Jos gevraagd om hierover te komen spreken op hun kerstmarkt van 

13 december. 

e. FairTradeGemeente: 

Globaal zit de FTG-groep op schema naar het behalen van de verschillende criteria. Specifiek 

rond criterium 6 aangaande lokale productie en consumptie, en de promotie hierrond, is volgend 

idee bedacht: 

 Slogan: (Lubbeek) lekker lokaal 

 Naar analogie van een veggiedag de bevolking stimuleren om op een bepaalde dag in de 

week of de maand in de Lubbeekse handelszaken Belgische lokale producten aan te ko-

pen. 

 De concrete uitwerking is in voorbereiding. 

f. ‘Dwars door België’ voor Broederlijk Delen: 

Mededeling door Geert Bovyn dat de bekendmaking van een nieuwe editie in 2014 zal gebeuren 

in de loop van juni. Meer informatie volgt nadien. 

5. Discussie beleidsplan 2014-2019: 

De schepen deelt mee dat de teksten nog niet helemaal klaar zijn, maar ze hoopt dit tegen het weekend te 

finaliseren. De voorstellen inzake Internationale Samenwerking worden aan de voorzitter doorgestuurd. 

Volgende timing is belangrijk:  

 Bespreking en formuleren van een advies vόόr 15 november 2013. 

 Ten laatste eind november moet er een consensus zijn om het plan op de agenda van de gemeen-

teraad te zetten. 

 Bespreking op de Gemeenteraad op 18 december 2013. 

De GRIS wenst hierover in overleg te gaan met de schepen en de duurzaamheidsambtenaar. Het Dage-

lijks Bestuur zal dit op zich nemen, een bijkomende ALV wordt bijeengeroepen. 

6. Varia 

Een facebook-account is aangemaakt door Lotte Van Eyck, onder de naam ‘Grislubbeek’. Informatie, 

aankondigingen, uitnodigingen enz. kunnen daarop gepost worden. 

De schepen vraagt dit officieel te melden aan de webmaster van de gemeente omwille van de link tussen 

de naam en de gemeente, en de legitimatie die in acht moet genomen worden. 

7. Nieuwe data ALV en DB. 

Dagelijks Bestuur: woensdag 9 oktober 2013 (Geleeg) 

Algemene ledenvergadering: donderdag 24 oktober 2013 om 20u (refter Gemeentehuis), voorafgegaan 

door de FTG-groep om 19u. 

 

 

 

Verslag: Guy Sprengers. 


