
1/3 

Algemene ledenvergadering GRIS 
Donderdag 12 april 2007 

  
Aanwezigen: 
Antonis Dominique  Afgevaardigde OCMW 
Clits Kristien   GBS Pellenberg 
Flamez Johan   11.11.11 comité Lubbeek 
Gilles de Pelichy Didier Afgevaardigde CD&V fractie 
Godfroid Ivan   Vredeseilanden Lubbeek, Afrika vzw en Vlaams-Rwandese vereniging 
Godts Jules   CM en ACW 
Laga Pieter   11.11.11 comité Lubbeek 
Liekens Gerda   Vredeseilanden Lubbeek en Geleeg 
Noë Daniël   Cultuurbeleidcoördinator 
Olbrechts Patrick  KLJ Lubbeek 
Pelgrims Hugo   Afgevaardigde VLD fractie 
Sisk Brian   Sympathiserend lid 
Swinnen Jos   Artsen zonder vakantie  
Ulens Mia   Broederlijk Delen en Geleeg 
Vanbever Martine  Schepen van internationale aangelegenheden 
Van Windekes Peter  Afgevaardigde Vlaams Belang 
Verbeelen Magda  Afgevaardigde GROEN! fractie 
Verontschuldigd: 
D’aes Christine  Sial 
Ghekiere José   Het Geleeg 
Sprengers Guy   Wereldsolidariteit en KWB Lubbeek 
Marijke Verbeylen  Ambtenaar, vertegenwoordigt het gemeentebestuur. 
Afwezige leden 

Costeur Marianne  Amnesty International Lubbeek 
Pauwels Rita   VBS Lubbeek 
Rabau Rina   Afgevaardigde Sp.a fractie 
Ruyters Els   GBS Binkom 
Spitaels Agnes   VBS Linden 
Willemse Jaak   Roemeniëcomité 
 
Dagorde: 

* Kennismaking met schepen Martine Vanbever 
* Kennismaking met de leden van de Algemene Vergadering  
* Verkiezing nieuwe voorzitter 
* Verkiezing nieuw bestuur GRIS  2007-2012  
* Varia 

 

De vergadering wordt geopend om 19.15u. 

 
* Kennismaking met schepen Martine Vanbever 

Schepen van internationale samenwerking, Martine Vanbever, opent de vergadering en verwelkomt 

alle aanwezigen. 

Gezien het hier gaat om een installatievergadering overloopt zij de lijst van de leden van de 

algemene vergadering van de GRIS zoals die werd vastgesteld in de zitting van het college van 

burgemeester en schepenen van 27.03.2007. 
 

* Verkiezing nieuwe voorzitter 

Vervolgens gaat zij over tot de verkiezing van een nieuwe voorzitter. 
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Johan Flamez wordt, zijnde de enige kandidaat, bij handgeklap verkozen tot voorzitter van de 

GRIS. 

De voorzitter neemt het woord en geeft een bondig historisch overzicht van 15 jaar GROSH en 

GRIS. Hij wijst erop dat voor de werking van de GRIS er momenteel drie documenten van belang 

zijn: 

 1) Het organiek reglement 

 2) Het huishoudelijk reglement 

 3) Het subsidiereglement 

   
* Kennismaking met de leden van de Algemene Vergadering  

 

De voorzitter stelt vast dat er verschillende nieuwe gezichten rond de tafel zitten en stelt voor dat 

iedereen zich even kort voorstelt.  

De voorzitter benadrukt dat de GRIS-vergaderingen openbaar zijn en dat personen die het wensen, 

lid kunnen worden van de GRIS. Stemgerechtigd lid worden kan pas mits het indienen van een 

officiële aanvraag die vervolgens door het college van burgemeester en schepenen wordt 

bekrachtigd.  
 

* Verkiezing nieuw bestuur GRIS  2007-2012  

 

De voorzitter verontschuldigt Guy Sprengers en Christine D’aes voor hun afwezigheid op de 

vergadering en deelt mede dat die personen zich schriftelijk kandidaat stellen voor de functie van 

resp. secretaris en ondervoorzitter. Dan gaat de voorzitter over tot de verkiezing van de 

ondervoorzitter, de penningmeester en de secretaris van de GRIS. Voor iedere functie is er telkens 

één kandidaat die dan ook met handgeklap verkozen wordt. Het dagelijkse bestuur ziet er als volgt 

uit:  Ondervoorzitter: D’aes Christine 

 Penningmeester: Laga Pieter 

 Secretaris:     Sprengers Guy 

 

Ivan Godfroid vraagt aan schepen Martine Vanbever hoe de GRIS op het beleidsplan kan wegen. 

Schepen Martine Vanbever licht toe dat zij beschikt over een basistekst van beleidsplan en ze stelt 

voor op basis hiervan en op basis van de duurzaamheidspiegel een gesprek aan te gaan met een 

vertegenwoordiger van de Federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling met de bedoeling om 

de nodige begeleiding te krijgen bij de uitwerking van de definitieve tekst. 

Schepen Vanbever stelt dat zij een breed draagvlak voor het gemeentelijk beleid inzake 

internationale samenwerking wil en nodigt de GRIS uit om samen aan tafel te gaan zitten om tot 

een breed gedragen tekst te komen. 

Brian Sisk vraagt, als men het heeft over internationale samenwerking, of de landen van Europa ook 

in aanmerking komen. 

De voorzitter verwijst naar het organieke reglement en zegt dat het effectief over internationale 

samenwerking en solidariteit gaat, alleen de 4
de

 wereld problematiek komt hier niet aan bod. 

 

De schepen bevestigt ook dat het budget voor projectsubsidies met 1.500 euro stijgt in de begroting 

2007 in vergelijking tot het jaar voordien. 

 

Voorzitter Johan Flamez geeft vervolgens een powerpoint presentatie rond de werking van de 

GRIS, gebaseerd op de 3 teksten waarvan hierboven reeds sprake: 

  1) Het organiek reglement 

 2) Het huishoudelijk reglement 

 3) Het subsidiereglement 
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Voor de beleidsthema’s van de GRIS verwijst de voorzitter naar de website: www.grislubbeek.tk 

waar onder meer de resultaten van de vraagstelling bij de politieke partijen wordt weergegeven. De 

voornaamste beleidsthema’s zijn:  

- ethisch beleggen van gemeentelijke gelden,  

- duurzaamheid (o.a. het duurzaamheidslabel “Fair Trade Gemeente” van Vredeseilanden, 

zie ook website van Vredeseilanden),  

- migratie,  

- scholen- en jeugdwerking,  

- federale, gewestelijke of provinciale convenanten, 

- communicatie naar de bevolking toe en met de mandatarissen 

 

 

* Varia. 

- Lindenaar Bram van de Putte verblijft in Tanzania. Zijn wedervaren kan gevolgd worden 

op zijn website www.fiestanzania.org. Om zijn project te steunen organiseren de 

Lindense afdelingen van Broederlijke Delen en 11.11.11. en de Werkgroep Solidariteit 

een optreden van het strijdkoor KONTRARIE op zaterdag 16 juni. Er is een aanvraag 

voor werkingskredieten ingediend bij de GRIS.  

- Het jaarverslag 2006 is klaar en zal op de volgende gemeenteraad voorgesteld worden.  

- Volgende algemene vergadering: dinsdag 5 juni 2007 om 20.00 uur in de vergaderzaal 

‘De Griffel’ op het gemeentehuis 

 

Einde vergadering: 21.45u 

 

De voorzitter,        Verslag: Daniël Noë 

Johan Flamez             Marijke Verbeylen  

             Pieter Laga 


