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GRIS ALV-vergadering 14 maart 2013 
 

Agenda 
 

I. Installatievergadering nieuwe GRIS 2013-2019, met verkiezing nieuw bestuur 

II. Algemene Ledenvergadering 

1. Goedkeuring verslag 14 december 2012 

2. AfrikaFilmFestival te Lubbeek op 5 april in zaal Santro met de film ‘Un homme qui crie’  

3. Financies:  

- begroting 2013 (werkingskredieten, projectsubsidies, noodhulp en vredesprijs 2013) 

- aanvragen projectsubsidies 2013 

- eventuele aanvragen werkingskredieten 

4. Opvolging aanwezige lidorganisaties  

5. Heropstart van de  FairTradetrekkersgroep  

6. Prioriteiten GRIS bij de uitwerking van het Beleidsplan 2013-2019 

7. Varia  

8. Nieuwe data 
 

 
  

 

 

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

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

Swinnen 

 

Verontschuldigd:   Kristien Clits, Gerda Liekens, Mia Ulens,  

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Geert Bovyn, Barbara Brugmans, Lien Geutjens , Marijke Gidts, Filip Godde-

vriendt, Caroline Limbos (ambtenaar gemeente), Dirk Nijs, Katrien Stroobants 

(schepen IS), Benita Van Hurck, Liesbeth Verheyden,  

 

Verontschuldigd:  Dirk Maes, Rina Robben, Martine Vanbever, Lotte Van Eyck, Magda Verbeelen,  

 Vrije Basisschool Lubbeek. 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Verslag ALV 14 maart 2013    
2 

 

 

 

I. Installatievergadering nieuwe adviesraad 
Opening van de vergadering door de nieuwe schepen Internationale Samenwerking, Katrien Stroo-

bants. Hoewel de materie nieuw is, staat ze open om veel te leren, en vooral om voort te bouwen op 

de Griswerking in de vorige legislatuur.  

Een beleidsnota is al besproken, onderzoek naar bijkomende subsidies is bezig, maar er moet ook re-

kening houden met het nieuwe gemeentelijke meerjarenplan (BBC = Beheers- en Beleidscyclus), 

waarin deze subsidies hun plaats moeten krijgen. 

Alle aanwezigen stellen zich voor. De voorzitter legt kort uit hoe de werking in mekaar zit: 

 Het Dagelijks Bestuur bestaat uit: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Dit 

DB wordt uitgebreid tot een kerngroep met enkele vrijwilligers uit de aangesloten leden. 

Deze Griskern bereidt de vergaderingen voor, zowel ALV als werkgroepen, en neemt indien no-

dig ad hoc beslissingen na onderling overleg. 

 Leden en/of lidorganisaties: 

o Iedereen kan een aanvraag doen: ofwel wordt je stemgerechtigd, wat kan mits akkoord 

van het CBS (College van Burgemeester en Schepenen), ofwel niet-stemgerechtigd, 

zonder akkoord CBS. 

o Een vertegenwoordiger van het OCMW (niet-stemgerechtigd). 

o Een vertegenwoordiger van elke politieke partij (niet-stemgerechtigd). 

o De Schepen IS en een ambtenaar IS (niet-stemgerechtigd). 

 De vergadering is steeds open, er wordt vier maal per jaar vergaderd. 

 Op de website zijn de verschillende reglementen te consulteren: organiek reglement, huishoude-

lijk reglement, de subsidiereglementen. 

Installatie: 

 De kandidatenlijst is goedgekeurd door het CBS. De ‘verkiezing’ geeft volgende uitslag: 

 Voorzitter: Johan Flamez 

Ondervoorzitter: Christine D’aes 

Secretaris: Guy Sprengers 

Penningmeester: Piet Laga. 

Kernleden: Lotte Van Eyck, Barbara Brugmans, Mia Ulens. 

 Politieke partijen: 

o CD&V: Filip Goddevriendt 

o Groen!: Magda Verbeelen 

o Lubbeek Leeft: Geert Boone 

o NV-A: Geert Bovyn 

o Open VLD: Paul Janssens 

o SP.a: Martine Vanbever 

o OCMW: Marijke Gidts 

 Alle huidige leden zullen aangeschreven worden. Wie zelf vraagt om geschrapt te worden, 

wordt van de lijst verwijderd. 

Deze legislatuur loopt van 2013 tot 2019. 
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II. Algemene Ledenvergadering (ALV) 
 

1. Goedkeuring verslag ALV 14 december 2012 

Zonder opmerkingen goedgekeurd. 

2. AfrikaFilmfestival in Lubbeek: 
De laatste praktische punten zijn in de werkgroep afgesproken. Opbrengsten komen uit inkomsten van de bar 

en uit vrije donaties en gaan naar de vzw Kisangani dat zijn project die avond voorstelt. 

Belangrijk nu is het verzorgen van de propaganda: affiches, flyers en via mailoproep. 

3. Financies:  

a. Aanvraag budget 2013 
Een officiële aanvraag is gebeurd voor: projectsubsidies, werkingssubsidies, noodhulp en de Vredesprijs.  

Door de commissie is in het budget 2013 ingeschreven, en moet door de gemeenteraad worden goedgekeurd: 

 Vredesprijs: € 1000:  

o bestaat sinds twee jaar en kadert in het Vredesbeleid. 

 Noodhulp: € 5000:  

o voor het eerst in 2012 goedgekeurd op vraag van de Gris. Een echt reglement moet nog be-

sproken worden. Vorig jaar heeft de gemeente het advies van de Gris gevolgd. 

 Projectsubsidies: € 15000 

o Het gaat om directe subsidies in partnerlanden via de nationale ngo. 

o Aanvragen worden naar het CBS gestuurd. 

o De Gris geeft advies. 

o Het eindbesluit wordt gedragen door de gemeenteraad. 

 Werkingssubsidies:  

o zijn voorlopig opgeschort omdat nog voldoende in de kas zit (€ 8700) om verder te werken. 

o De gemeente wenst een uniforme betoelagingswijze voor alle raden, inbegrepen financieel 

verslag, afrekening en transparantie. Dit is nog volop in onderzoek. 

Alle financies worden op de ALV voorgelegd en besproken. 

b. Aanvragen werkingssubsidies 
 VBS Linden: vraag naar subsidiëring toekomstig project (zie verder) 

 SIAL: ‘Wablief’abonnement: € 22:  goedgekeurd 

Aanvragen kunnen op elk moment in het jaar gebeuren. 

c. Projectsubsidies 2013 
De aanvragen voor 2013 zijn afgesloten. 

 Bouworde Nepal: Katelijne Haspeslagh 

 Fifali Mali: Magda Heireman 

 Artsen zonder Vakantie: Jos Swinnen 

 Vredeseilanden: Gerda Liekens 

 Palestijnse Circusschool: Helene Huybens 

 11-groep (Indonesië): Piet Laga 

 Wereldsolidariteit: Guatemala: Guy Sprengers 

 Kisangani Congo: Rina Robben 

 Mwana Ukundwa Rwanda: Dirk Maes 

Het DB ziet deze aanvragen na, evalueert ze en formuleert een advies. 
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4. Opvolging lidorganisaties en werkgroepen 
a. VBS Linden 

De school zet dit jaar volledig in op een Fair Trade-project, in samenwerking met Mayahoning Leuven. 

Twee belangrijk projectweken zijn uitgetekend, met als climax het schoolfeest op zondag 21 april, volledig in 

teken van Fair Trade en van Mayahoning. 

 Week van 25/3 tot 29/3: educatief aanbod: workshops rond Mayahoning en eerlijke handel. 

 Week na de paasvakantie: gebruik van lespaketten om het schoolfeest zelf voor te bereiden, met hierbij te-

vens samenwerking met De Droomfabriek rond eerlijke handel. Alle aanbod van eten en drinken op het 

schoolfeest zal eveneens kaderen in dit project. 

De school heeft twee specifieke vragen aan de Gris:  

 Kunnen de workshops (± € 940) betaald worden via de Werkingssubsidies?  

Advies Gris: interessanter om eerst langs de provincie aanvraag te doen bij ‘Kleur Bekennen’. Eventuele 

tekorten kunnen nadien nog voorgelegd worden op een volgende ALV. 

 Kan een school een ‘FairTradeSchool’ worden en hoe? 

Advies: Koen Van Meerbeek, begeleider FairTradeGemeentes, contacteren voor concrete informatie. 

 

De opbrengst van het schoolfeest gaat naar Isimbi, Rwanda. 

De VBS Pellenberg gaat volgend schooljaar ook een FT-school organiseren. 

 

b. Artsen zonder vakantie: 

i. Door besparingen worden in 2013 duidelijk minder (nieuwe) missies voorzien, maar wel meer 

naar reeds bestaande posten. De Belgische Technische Coöperatie bijvoorbeeld betaalt niet meer, 

waardoor een goed werkend ziekenhuis in Batongo moet sluiten. O.a. in dat ziekenhuis is rond 

klompvoetenproblematiek gewerkt. 

ii. Een huidige missie is voor de helft afgelast , enkel de opleidingsfase is voorzien, geen chirurgi-

sche ingrepen. Via Lumos en het Sint Niklaasfonds zal meer ingezet worden op educatie en op-

leiding ter plaatse aan dokters, verpleegkundigen en kinesitherapeuten. 

iii. Het ‘klompvoetenproject’ breidt zich steeds meer uit in de breedte, onder meer met voordrachten 

in verschillende scholen , of voor het Davidsfonds van Linden op 11 april. 

 

c. SIAL: 

i. Sial is stichtend lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, wat een koepel is die steun biedt, juridi-

sche, vorming e.d. 

ii. Kruidtuinstraat: is het nieuwe adres van VlwVl, dat wil evolueren naar een centrum rond solidari-

teit in het algemeen, in samenwerking met Dokters van de wereld en met organisaties die werken 

rond sociale economie, wat ongetwijfeld een positief en versterkend effect heeft op de werking, 

en dus ook voor Sial. 

 

d. 11-groep Lubbeek: 

Overzicht van de activiteiten in de voorbije campagne: cfr. jaarverslag. De totale opbrengst in Groot-

Lubbeek bedroeg .€ 25651  

 

e. Hands-in-action: 

 Is een vzw in oprichting, na de noden in de Filipijnen na recente zware overstromingen. 

 Prioritair is de medische ondersteuning van plaatselijke ziekenhuizen (nierdialyse – ziekenhuisbed-

den).  Belangrijk is om lokaal te gaan zien wat en hoe de noden zijn. 

 HIA wenst in het najaar iets cultureel-educatief te organiseren en vraagt de Gris naar ideeën en naar 

mogelijke partners. 

Suggesties zijn welkom.  
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f. Klimaatdebat: 

 Klimaatveranderingen zijn een hot item, zowel voor believers als non-believers. 

 Enkele Lubbekenaren hebben over dit thema een eerste discussie gevoerd en hebben geprobeerd een 

draagvlak te zoeken. Er is geen uniforme oplossing mogelijk, maar men wenst de discussie open te 

trekken. 

 Het concept: klimaatavond op zaterdag 5 oktober in de parochiezaal van Sint Bernard, met als gast-

spreker: Peter Tom Jones. Verdere uitwerking moet nog gebeuren. Men is nu op zoek naar partners 

binnen de gemeente (duurzaamheid – jeugd). 

 Suggesties zijn welkom. 

 Eventueel kan dit een opstap betekenen naar Lubbeek Klimaatvriendelijke gemeente, zoals bijvoor-

beeld met ‘Leuven klimaatneutraal’ tegen 2030. 

 

5. Heropstart van de FairTrade-trekkersgroep 

De werkgroep komt samen voor elke ALV-vergadering. 

Het behalen van het FT-label is en blijft een optie. 

De werkgroep doet een oproep aan elke politieke partij om iemand af te vaardigen in de werkgroep, zo-

als de ondertekende resolutie bepaalt. 

 

6. Prioriteiten Gris bij de uitwerking van het Beleidsplan 2013-2019 

Het beleidsplan is nog ter bespreking, maar wordt bediscussieerd in elke ALV. 

De voorzitter overhandigt aan de schepen een ‘nieuwjaarsbrief’ met daarin de tien actiepunten die in de 

beleidsnota zijn opgenomen (zie bijlage in verslag). 

 

7. Varia  

 Maandag 18 maart: vormingsdag rond de plaats van Internationale Samenwerking in de gemeente 

(Gemeenten maken het verschil). 

 Het Gris-jaarverslag 2012 is klaar. De voorzitter wenst dit te presenteren op de Gemeenteraad van 27 

maart. 

8. nieuwe data vergaderingen. 

 Algemene Ledenvergadering: donderdag 30 mei om 20u, in de gemeente 

 FairTradegroep: donderdag 11 april om 19u in de gemeente 

 Dagelijks Bestuur: woensdag 22 mei om 20u. 

 

 

 

 

 

 

Verslag: Guy Sprengers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Verslag ALV 14 maart 2013    
6 

 

BIJLAGE 

 

 

Beleidsnota 2013-2019:       10 Aandachtspunten 

1. Financies 

- Groeipad  projectsubsidies aanhouden ( in verhouding tot de aanvragen?) 

- Behoud werkingstoelage (in verhouding tot de uitgaven) 

- Behoud vredesprijs ter stimulatie van een vredesbeleid 

- Noodhulp herbekijken in functie van de Lubbeekse betrokkenheid 

- Stedenband op lange termijn (met aangepaste financies) 

 

2. Logistiek ondersteuning 

Behoud en verankering van de logistieke ondersteuning van de activiteiten van de GRIS en zijn li-

dorganisaties. 

 

3. Ambtelijke beleidsondersteuning 

Professionele ondersteuning op inhoudelijk en organisatorisch vlak via een deeltijdse inzet van een 

vast personeelslid, op langere termijn leidend tot een consulentenfunctie in functie van een ste-

denband. 

 

4. Lubbeek Fairtradegemeente 

Ondersteuning van de trekkersgroep  om het label te behalen en te behouden. 

 

5. Ethisch bankieren 

Opvolging van de eerder genomen informatieve initiatieven en omzetting in concrete actie (duur-

zame  spaar en beleggingsproducten) 

 

6. Asiel en Migratie 

Ondersteuning van het vrijwilligerswerk (SIAL) voor de uitbouw van een humane opvang van de 

aan Lubbeek toegewezen vluchtelingen. 

Informatiecampagne naar de Lubbeekse bevolking ter ondersteuning van deze doelstelling. 

 

7. Vredesbeleid 

Lubbeek vredesgemeente maken via gemeentelijke resolutie Pax Christi. Uitbouwen van een vre-

desbeleid via GRIS ,  onderwijs en jeugdverenigingen. 
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8. Scholen en jeugdverenigingen 

Ondersteunen van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen (alle netten)  en jeugdverenigin-

gen  mbt hun initiatieven I.S. 

 

9. Communicatie  en samenwerking 

Transparante communicatie  en stimulatie van de samenwerking omtrent de thema’s I.S.  

- tussen de verschillende beleidsniveaus en beleidsdomeinen 

- naar de bevolking toe via bestaande kanalen 

10. Stedenband 

Onderzoeken mogelijkheden door ambtenaar om via de hogere overheden op langere termijn een 

stedenband aan te gaan. 

 


