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GRIS ALV-vergadering 1 oktober 2007 

 
 

 

 

Agenda 
 

  

 
1. Aanpassing ledenlijst 

2. Verslag ALV 5 juni  

3. Lubbeek Fair Tradegemeente: opvolging 

4. Werkgroep Duurzaam Beleid: rapportering eerste bijeenkomst 

5. Financies: 

 a) Werkingskredieten 

     b) Projectsubsidies 

1. advies aanvragen 2007 

2. nieuwe aanvragen 2008  

6. Opvolging lidorganisaties: 11.11.11, SIAL (FFW), Afrika Filmfestival, ISIMBI, Stoelenproject) 

7. Varia: Willems W., website, infoblad, Vluchten is van alle tijden, Quiz 6/10, Beleidsplan 2007-2012,  

 gebruik maillijst GRIS 

8. Nieuwe datum. 

 

 

Aanwezigheden: 
 

Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:  Kristien Clits, Johan Flamez, Piet Laga, Gerda Liekens, Guy Sprengers, Mia Ulens,  

  Christine D’aes, Ivan Godfroid, Jaak Willemse, Jos Swinnen,  

Verontschuldigd:  José Ghekiere, Jules Godts,  

 

 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Hugo Pelgrims, Rina Rabau, Dominique Antonis, Magda Verbeelen, Brian Sisk 

Verontschuldigd:  Marijke Verbeylen, Martine Vanbever, Peter Van Windekens 

 

Scouts Lubbeek heeft een vertegenwoordiger gevonden in Valentijn Desmedt, ook aanwezig (zie verder) 

 

 



Verslag ALV 1 oktober 2007                                                           2          

1. Aanpassing ledenlijst 
� Valentijn Desmedt vertegenwoordigt van nu af Scouts Lubbeek, als stemgerechtigd lid.   
  Zijn aanvraag moet nog door het CBS goedgekeurd worden. 
� KLJ Lubbeek laat Patrick Olbrechts als vertegenwoordiger vervangen door Lien Geutjens. 

 

Om het ‘Afrika Filmfestival’ voor te stellen is Guido Huysmans aanwezig, op verzoek van Rina Rabau. Dit 

agendapunt wordt als eerste behandeld. 

 

2. Afrika Filmfestival (AFF) in Lubbeek: 
Agendapunt dat reeds voorgesteld werd op de ALV van 18 januari 2007, maar toen niet weerhouden wegens de 

organisatie van ‘Op KUNST geSTOELd’. Wel was er een principieel akkoord om in het voorjaar 2008 ook een 

filmaanbod te organiseren in Lubbeek. 

Guido Huysmans is een van de bezielers van dit AFF. Het is ontstaan n.a.v. ‘Vierkant voor Afrika’ in 1996, 

waar in aanvang films werden getoond, die later ook in distributie gebracht werden. Na Leuven heeft dit AFF 

zich ook uitgebreid naar Dilbeek, Diest, Aarschot, Rotselaar, Tienen, Steenokkerzeel, en andere. Later ook ver-

deling in Brugge en Turnhout. AFF is partner met ‘Bevrijdingsfilms’ (Quinten Metseysplein Leuven). Leuven 

heeft in 2007 tachtig films getoond, en een tiental in het Vlaams-Brabantse circuit. 

In 2008 staat het AFF geprogrammeerd van 11 tot 26 april. De opener is Ezra, een film over kindsoldaten in 

Sierra Leone. Zie ook: www.afrikafilmfestival.be 

Daarnaast is ook een werking uitgebouwd rond Afrikaanse acteurs. 

 

Concreet voor Lubbeek: 

� AFF zorgt voor propaganda: affiches, flyers en gratis promotie. Kosten voor een DVD: 1 euro per 

 aanwezige persoon in de zaal. 

� GRIS en gemeente zorgen voor de huur van een zaal, de film en apparatuur. 

� Aan de vertoning kan eventueel ook een gastspreker verbonden worden o.v.v. een debat of een uiteen

 zetting. An Mulders is bijvoorbeeld een bevlogen spreekster (haar echtgenote is de maker van de Con

 go-filmpjes in Man bijt hond) 

� We zijn volledig vrij in de keuze van de film (oud of nieuw) of het thema. 

� Ook te overwegen: programmeren van een kinderfilm in de namiddag. 

Hoe pakken we dit aan? 

� Rina neemt de coördinatie op zich en gaat een werkgroep samenstellen.  

� We opteren voor zaal Santro, die best zo snel mogelijk wordt gereserveerd (Rina). 

 

2. Verslag ALV 5 juni 2007: 
Goedgekeurd. 

 

3. Lubbeek Fair Tradegemeente: opvolging 
Ter herinnering: een drieledige vraag is gesteld aan de politieke partijen  

•  de ondersteuning van een deelname van de gemeente Lubbeek aan de NGO-campagne "Ik ben ver-

kocht" en het verwerven van het label "Fair Trade Gemeente"  

•  een afvaardiging van uw fractie in een nog op te richten multi-disciplinaire en representatieve stuur-

groep "Lubbeek Fair Trade gemeente".  

•  het gezamenlijk neerleggen van een fair trade resolutie, ter goedkeuring op een komende gemeente-

raadszitting, als volbrenging van criterium 1 

 

Antwoorden:  

- één van VBS De Linde waar de schooldirectie en het ganse team dit ondersteunt. 

- Groen!: verleent zijn volle medewerking. 

- CD&V: graag ondersteuning. 

Andere: 

- Open VLD: is aangebracht op de bestuursvergadering van juni, zonder gevolg. Wordt opnieuw 

op de agenda geplaatst in oktober. 

- SP.a: mondelinge toezegging van ondersteuning. 
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- Nota Vlaams Belang: gestuurd naar de voorzitter, waarin vele vragen over de commerciële be-

doelingen van Fair Trade. Principieel is VB er niet tegen, maar een duidelijk positief antwoord is 

het evenmin. 

- De vergadering discussiëert over de bevraging bij N-VA. We besluiten dat dit voorlopig niet aan 

de orde is, omdat N-VA niet vertegenwoordigd is in de gemeenteraad. Wel in een later stadium, 

wanneer het middenveld wordt betrokken. 

Op vraag van de voorzitter wordt nog gewacht op het antwoord van Open VLD.  

Nadien kan een motie worden ingediend, vermoedelijk op de gemeenteraad van november.  

Als deze motie wordt goedgekeurd, zal een werkgroep opgericht worden, die rapporteert aan de ALV. 

   

4. Werkgroep Duurzaam Beleid: rapportering eerste bijeenkomst 
Na een eerste bijeenkomst op 19 juni, op initiatief van schepen Martine Vanbever, om zowel de milieuraad als 

de GRIS te laten kennismaken met de ‘Duurzaam Lokaal Beleid’, is een werkgroep samengesteld: 

- Schepen Martine Vanbever 

- Een ambtenaar van de gemeente 

- Een vijftal leden van de milieuraad, waaronder de voorzitter. 

- GRIS: Johan, Ivan, Piet en Guy. 

- Deirde Maes voor VODO (= Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling) 

Bedoeling is uiteindelijk te komen tot een duurzaam gemeentelijk beleid, met klemtoon op economische ont-

wikkeling, sociale rechtvaardigheid en ecologische kwaliteit. 

Het instrument hiervoor is de duurzaamheidsspiegel, in feite een nulmeting. Die bestaat uit drie delen (principes 

van duurzaam lokaal beleid – interne werking – thema’s zelf). 

Er zijn twee soorten vragen: enerzijds ja/neen-vragen die door de gemeentelijke diensten moeten ingevuld wor-

den, anderzijds discussievragen met een scorebepaling. Hier is het de bedoeling tot een dialoog te komen om 

zodoende mee een gemeentelijke visie te helpen bepalen. 

In deze fase is Lubbeek nog een testgemeente, er wordt ook niet vergeleken met andere gemeentes. 

Volgende afspraken zijn gemaakt: 

- de gemeentelijke diensten doen hun deel, de adviesraden apart ook 

- begin december komt de werkgroep weer samen om de resultaten samen te brengen en te beoor-

delen. 

- Tegen de lente zou het werk moeten klaar zijn. 

Volgende vergadering: donderdag 6 december. 

 

5. Financies: 

 a) Werkingskredieten 
 SIAL: rekening van € 84.27 voor consumpties tijdens de lessen Nederlands: goedgekeurd. 

 Overzicht financies: na overdacht van 2006 en intrest stond er begin 2007 € 2119 op de rekening. 

    Uitgaven waren: € 109 voor VBS Sint Martinus, € 40 voor geschenk vorige 

    schepen, € 17 voor algemene kosten. Er rest dus een saldo van ± € 1900.  

    De subsidie 2007 is echter nog niet betaald. 

 De voorzitter doet een oproep om het gebruik van deze werkingskredieten meer te activeren. 

     b) Projectsubsidies 

1. advies aanvragen 2007 
 De zes aanvragen zijn door Ivan in kaart gebracht (zie schema). Na goedkeuring 

 zal het ‘Advies van de GRIS’ aan het college van Burgemeester en Schepenen  be-

 zorgd worden. Drie elementen zijn hierin belangrijk: 

  - we vragen een evenredige verdeling over de zes projecten. 

  - vraag naar verhoging subsidies van 0.036% naar 0.057% 

  - terugkoppeling van elke aanvraag door een artikel in het Infoblad, op voor

  waarde dat we twee pagina’s krijgen. 

 Er volgt een discussie over de grootte van de gemeentelijke subsidie (0.036%): 

 Moet elke vereniging gesubsidieerd worden? Een gemeente kan naar eigen goed-

 dunken een budget beheren. Het vergroten van het draagvlak voor I.S. kan maar stap 

 voor  stap gaan, er is meer wil dan vroeger, echter grote progressie zal nog moeten 

 gebeuren. Een vergelijking met gemeentes als Bierbeek en Herent, die boven de 
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 0.7%-grens zitten, is niet helemaal correct. Omdat zij met stedenbanden werken, ge-

 nieten ze van bijkomende subsidie door de overheid en provincie. 

 Deze ALV keurt de adviestekst goed, die dan besproken wordt op de gemeenteraad. 

2.  nieuwe aanvragen 2008 
  in principe vóór 1 oktober, maar deze deadline is niet strikt. Te bezorgen aan het CBS, 

  en kopie aan de voorzitter. 

     

6. Opvolging lidorganisaties: 11.11.11, SIAL (FFW), Afrika Filmfestival, ISIMBI, Stoelenproject 
� SIAL: geen nieuws. De theatervoorstelling Fast Forward is geprogrammeerd in Leuven op 

 28/2/2008. Hiervoor zal SIAL geïnteresseerden mobiliseren. 

� 11.11.11: thema is EPA’s, zie vorig verslag, website: www.stopepas.be 

   Klassiek zijn er vier grote projecten: huis-aan-huis-omhaling, Sint Maartens-

   vuur op 10/11, Spaghettislag JIN Linden op 11/11, het PBE-concert op 24/11, 

   met Nyirabikari. 

   Oproep tot meer bekendmaking van het thema in de scholen (cfr. affiches) 

   Deze affiches en die over de milleniumdoestellingen worden tentoongesteld in 

   het gemeentehuis. 

� ISIMBI: de opbrengst is in juni via Claudine naar Isimbi gegaan. Ook tekeningen zijn meege-

geven. Iedereen (schooldirectie, ouders, leerlingen) zijn enthousiast, een samenwerking op lange 

termijn is het doel. 

� Stoelenproject: Hélène Huybens en Hilde De Schutter hebben voor dit initiatief de cultuurpen-

ning 2007 gekregen. Uit informele gesprekken blijkt er grote interesse te zijn om een avond te or-

ganiseren, bijvoorbeeld één jaar later, waar via getuigenissen of een fotoreportage of wat ook, een 

terugkoppeling van de Palestijnse circusschool te brengen aan de Lubbeekse bevolking en aan de 

deelnemende kunstenaars. Mogelijk opnieuw in samenwerking met de cultuurraad. Wordt ver-

volgd. 

� Klaprozenpoject: is eigenlijk afgesloten, maar er zijn nog een duizendtal rozen te koop. Het 

project is ondertussen uitgedeind naar Wallonië, waar op een 30 september een veld is opgesteld 

in Louvain-la-Neuve, met een zeer goede verkoop. 

 

7. Varia: Willems W., website, infoblad, Vluchten is van alle tijden, Quiz 6/10, Beleidsplan  

 2007-2012, gebruik maillijst GRIS 
� Willems W.: uitgesteld naar volgende ALV 

� Beleidsplan 2007-2012: zou tegen het einde van dit jaar klaar zijn, Schepen Martine Vanbever 

 nodigt na 15/10 het DB hiervoor uit. 

� Maillijst GRIS: stelling: deze lijst mag niet voor andere doeleinden dan materie I.S.gebruikt 

 worden. Binnen het DB zijn hierover afspraken gemaakt: elke vraag tot gebruik gaat via de 

 voorzitter en na akkoord met het DB. 

  In het Huishoudelijk Reglement zal deze regel opgenomen worden. Formeel moet deze wijzi-

  ging van HR gemeld worden aan het CBS, die er acte van zal nemen.  

� Website GRIS: wordt niet echt veel geconsulteerd. Bezoekers hebben de mogelijkheid om een 

 RSS-functie te activeren, die automatisch nieuwe elementen op die website aankondigt. (Real-

 ly Simple Syndication). Een tweede mogelijkheid is meer aandacht vragen door het versturen 

 van een nieuwsbrief, telkens wanneer er wat nieuws op de website is geplaatst. 

� Infoblad: zie projectsubsidies: vraag naar twee pagina’s, die, als ze verkregen worden, ook 

 moeten benut worden: teksten, verslagen, … 

  Een aankondiging van de komende 11.11.11-acties verschijnt in het volgende nummer. 

 

8. Nieuwe datum. 
 Algemene Ledenvergadering: maandag 17 december (nadien gewijzigd naar 19 december) 

 DB: nog te bepalen (bepaald op 4 december). 

 

 

Verslag: Guy Sprengers 


