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GRIS ALV-vergadering 4 juni 2009 

 
Agenda 
 

  
1. Verslag ALV 26 maart  

2. Financies 

    - Aanvragen werkingstoelage 

    - Adviesvoorstel projectsubsidies 2009 en voorbereiding aanvragen 2010 

    - Brief Charles Michel 

3. Opvolging aanwezige lidorganisaties 

    - Evaluatie Afrikafilmfestival inhoudelijk en financieel 

    - 11.11.11, WS, Simbi 

    - Rapportering stand van zaken werkgroepen Fairtrade en Duurzaam Beleid 

4. Vredesinitiatief in Lubbeek? De intentieverklaring en mogelijke actie? 

5. Strategiebepaling voor een halfwegevaluatie van het gemeentelijke beleidsplan IS 2007-2013? 

6. Varia en afspraken nieuwe vergaderdata 

 

Aanwezigheden: 
 

Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:  Kristien Clits, Christine D’aes, Johan Flamez, Piet Laga, Guy Sprengers 

Verontschuldigd:  José Ghekiere, Jules Godts, Gerda Liekens, Jos Swinnen, Mia Ulens, Jaak Willemse 

 

 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Hilde Rombauts, Peter Van Windekens, Liesbeth Verheyden 

Verontschuldigd:  Daniël Noë, Brian Sisk, Benita Van Hurck, Marijke Verbeylen     
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1. Verslag vorige vergadering: 
Goedgekeurd. 

2. Financies: 
Werkingssubsidies: 

Nog geen nieuwe aanvragen ontvangen. De aanvraag voor de GBS Pellenberg zal per mail ingediend worden. 

Eigenlijk kunnen aanvragen altijd gebeuren, los van de periode van de activiteit.  

Projectsubsidies: 

De verschillende aanvragen, vorige ALV voorgesteld, zijn in het Dagelijks Bestuur geanalyseerd. Hierop is een 

advies geformuleerd dat ter goedkeuring aan de ALV wordt voorgelegd. 

Voor vijf van de acht aanvragen, waarvan de indieners lid zijn van de GRIS, is alles in orde. 

Het project van Kerlijne in Togo voldoet eveneens aan alle voorwaarden. 

De Damiaanactie komt niet ter sprake omdat het niet om een aanvraag gaat, enkel om een brief aan de gemeente. 

Zelfs telefonische navraag heeft niets opgeleverd. 

Enig probleem vormt de aanvraag voor de Palestijnse circusschool, niet zozeer de terugkoppeling, maar wel het 

ontbreken van een financieel plan.De afspraak is dat, in overleg met de indieners, we zullen helpen met het op-

stellen van dit financieel plan, omdat dit project zeer nauw verbonden is met Lubbeek en de GRIS. 

Het advies aan de gemeente, zoals door de voorzitter voorgesteld, zal aan de gemeente overgemaakt worden. 

De ALV pleit voor een evenredige verdeling van de subsidie over alle zeven goedgekeurde projecten. 

Belangrijke opmerking: op de ALV van 4 december 2008 is aangekondigd dat de projectsubsidie voor 2009 ver-

hoogd zou worden tot € 9000. Navraag hierover moet gebeuren bij de schepen van I.S. 

Zijdelings wordt geopperd dat onze gemeente structureel goed scoort en dat het financiële groeiplan in goede op-

bouw zit maar nog lang niet de magische 0.7% haalt. 

De volgende aanvragen voor projectsubsidies 2010 moeten tegen oktober 2009 ingediend worden (zie website) 

Van de goedgekeurde projectsubsidies wordt verwacht dat de aanvragers een artikel schrijven voor het infoblad. 

Brief Charles Michel: 

Zie ook bijgevoegde synthese, volledige tekst op www.dgos.be (sensibilisering – projectoproep – projectoproep) 

In essentie komt deze brief op het volgende neer: 

� Een aanvraag moet gebeuren door de lokale gemeentelijke overheid. 

� Het gaat om buurtinitiatieven in België of in concentratielanden. 

� De DGOS-bijdrage is maximaal € 25000 en maximaal 50% van het bedrag van het project. 

Aanvragen moeten ten laatste op 2 juni gebeuren. De gemeente zou alsnog een aanvraag kunnen indienen als een 

verlenging goedgekeurd wordt. 

Onze stelling: 

� Als we advies geven, moet alleszins aan de gemeente uitgelegd worden waar het om gaat. 

� Het kan over bestaande initiatieven gaan. 

� De uitvoerder mag geen nog niet door DGOS gesteund wordt. 

� Het moet gaan om projecten opgezet of gesteund door de gemeente. 

Conclusie na de discussie: we formuleren een kort antwoord aan de gemeente, we kunnen tevens informeren wel-

ke opportuniteit er kan zijn voor Lubbeek.  

3. Opvolging aanwezige lidorganisaties en rapport stand van zaken werkgroepen 
Evaluatie Afrikafilmfestival: 

Zeer geslaagde avond, met inhoudelijk goede maar harde documentaire, voor 55 geïnteresseerden. Een pluim 

voor de karrentrekkers en de ploeg die hieraan heeft meegewerkt, maar zeker ook voor de optimale ondersteuning 

door de gemeente. We wensen dit initiatief ook volgend jaar te herhalen, nu er een publiek voor ‘gekweekt’ is, 

evenwel met grote voorkeur voor de keuze van een fictiefilm. 

Enige negatieve commentaar is er op de centrale AFF-organisatie, vooral administratief, financieel en voor wat 

betreft het aanbod van de flyers. 

Financieel: niet volledig omdat het bedrag voor vertoningrechten nog niet gekend is, evenmin als de onkosten 

voor Mevr. Leye. Inkomsten van de bar (€ 108.06) en van vrije donatie (€ 87) worden overgemaakt aan de vzw. 

Palabre (totaal  € 195.06). 

 

 

 

Ruanda - Simbi: 
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De samenwerking met de school moet herbekeken worden omdat er door de secteur een nieuwe directeur is aan-

gesteld. Hij moet sterke verantwoording afleggen aan een meer centralistisch bestuur, dat sterk controlerend op-

treedt. 

Luc en Claudine hebben daardoor voorlopig geen toelating meer tot de school, er moet een nieuw plan ingediend 

worden. Het geld (€ 900) staat op de rekening van de school. Het voorziene schoolproject bestond uit een reis 

naar ginds, waar een film- of fotoreportage zou gemaakt worden, om op die manier de schoolkinderen wat op te 

volgen. 

Er is echter een nieuw project in de maak: de directrice van een andere school heeft aan Luc en Claudine een 

voorstel gedaan tot samenwerking. O.a. is een lijst met vragen doorgespeeld. 

Na grondig overleg is besloten om met die school te werken (ook met de hoop de andere directeur te overtuigen). 

Zodoende is continuïteit – ook met Simbi – gegarandeerd. Een meerwaarde is dat de scholen zijn verbonden aan 

gezondheidscentra (cfr. millenniumdoelstellingen: basiszorg optimaliseren (moeder – kind – water)). Dit betekent 

tevens dat de koppeling onderwijs en gezondheidszorg blijft. 

Los daarvan was er een verkennend gesprek met een school uit Aarsele, met de vraag naar mogelijkheden om sa-

men te werken rond eenzelfde project. Bijvoorbeeld door het uitlenen van een educatieve koffer. Wordt ongetwij-

feld vervolgd. 

11.11.11: 

Het comité is op zoek naar een concert. Het enige concrete aanbod is de productie ‘Drie oorlogstaferelen’ ge-

bracht door Rans & Flagel. Christine voert de onderhandelingen. 

Volgende maandag is er een open vergadering, waar de provinciaal verantwoordelijke het thema en de acties van 

dit jaar komt toelichten. 

Wereldsolidariteit: 

Het is nog te vroeg om al resultaten van de voorbije lentecampagne te kunnen voorleggen, te meer omdat deze 

loopt over twee jaar. Toch een aantal eerste reacties: 

� In navolging van de campagne van 11.11.11 sloeg het thema ‘Waardig werk’ zeer goed aan. 

� De campagneslogan ‘Werknemers zijn geen gereedschap’ is een echt statement geworden. 

� Verbonden, bedrijven en regio’s hebben schafttijdacties op touw gezet met ruime opkomsten. 

� Eind juni is contact voorzien met de coalitiepartners en het VBO (toelichting doelstelling van de campagne) 

� In enkele bedrijven en instellingen zijn vakbonden er in geslaagd om de gedragscode te laten ondertekenen 

door de werkgever. 

FairTradeGemeente: 

Een voedselteam Lubbeek is van start gegaan met een vijftiental gezinnen. Inschrijvingen, bestellingen, betalin-

gen en informatie gebeuren allemaal via de website. Er worden gegarandeerd bioproducten aangeboden. Zie ook 

www.voedselteams.be .  

Duurzaamheidsspiegel: 

De gemeente Lubbeek heeft in samenwerking met het Steunpunt Lokale Agenda 21 een info- en gespreksavond 

gehouden op 23 april, onder de titel ‘Mijn gemeente – mij planeet’. Deirde Maes (SLA21) gaf een mooie presen-

tatie over duurzame ontwikkeling en een duurzaam lokaal beleid, met de nadruk op de betekenis van duurzame 

ontwikkeling voor de verschillende beleidsdomeinen. Daarnaast hebben zowel de Milieuadviesraad als de GRIS 

hun ervaring bij het invullen van de ‘spiegel’ toegelicht, en was er een getuigenis van een afgevaardigde van een 

klimaatwijk. Zeer interessante avond, met toch een veertigtal geïnteresseerden, maar er was gehoopt op meer. 

4. Vredesinitiatief van Pax Christi in Lubbeek: 
Cfr. verslag vorige vergadering. De vredesweek heeft plaats van 25 september tot 4 oktober 2009. 

Op basis van die discussie is een brief verstuurd naar het CBS. Door afwezigheid van de schepen op deze verga-

dering is enige reactie van het CBS niet gekend, maar wel gewenst. Het Dagelijks Bestuur kwam tot volgende 

bedenkingen: 

� er gebeurt op dit vlak al heel wat: dit zou moeten gebundeld worden. 

� navraag is gebeurd bij de GRIS-vertegenwoordigers van het onderwijs. 

� is een extra initiatief mogelijk? 

Antwoorden: 

� GBS Pellenberg: plant iets rond dit vredesinitiatief, maar in de week na 4 oktober. 

� GBS Linden en Binkom: vraag is voorgelegd aan de godsdienstleraar. Er wordt gedacht om op maat van 

schoolkinderen iets uit te werken rond wederopvoeding – conflictsituaties – verbaal geweld. Op de websi-

te van Pax Christi is heel wat informatie te vinden. 

� KWB: vraag zal voorgelegd worden op de bestuursvergadering.  
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� Anita: ongeveer één jaar na haar overlijden wordt op zondag 20 september een klaprozenveld opgesteld 

in het Leuvense stadpark. Mogelijk kan daar rond een thema opgepikt worden. Dit wordt bevraagd bij de 

klaprozenwerkgroep. Andere mogelijkheid is een initiatief rond het vliegerproject en de circusschool. Hé-

lène Huybens is bereid om dit in Lubbeek te brengen. 

Vraag is ook hoe we een breder publiek kunnen bereiken. Zijn er vrijwilligers voor een werkgroep? 

Heeft de gemeente nog wat in petto? 

 

5. Strategiebepaling voor een halfwegevaluatie van het gemeentelijke beleidsplan IS 2007-2013:  
Wegens tijdsgebrek wordt dit agendapunt verschoven naar eind 2009. De beleidsnota 2007 kan ondertussen wel 

geconsulteerd worden op de website (actueel/beleidsvoorstellen). 

 

6. Varia en afspraken nieuwe vergaderdata 
Dagelijks Bestuur: maandag 7 september 2009 

ALV: donderdag 17 september 2009 

 

Verslag: Guy Sprengers 


