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GRIS ALV-vergadering 12 januari 2011 
 

  

Agenda 
 

1. Verslag ALV van 23 september – aanpassing ledenlijst  

2. Financies:  

a. Correspondentie van het CBS 

b. Werkingskredieten 

c. Projectsubsidies 

d. Budget noodhulp 

3. Opvolging lidorganisaties 

a. 11.11.11 

b. Vredeseilanden 2011 

c. Getuigenis WS Guatemala 

d. Roemeniëcomité 

4. Opvolging werkgroepen 

a. AfrikaFilmFestival 2011 

b. Ethisch omgaan met gemeentegelden 

c. Lubbeek FairTradeGemeente 

d. Vredesbeleid in Lubbeek 

5. Varia 

a. Jaarverslag 

b. Nieuwe data 

 
 

Aanwezigheden: 
 

Stemgerechtigde leden 

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

Sprengers, Jos Swinnen, Jaak Willemse 

 

Verontschuldigd:   Valentijn Desmedt, José Ghekiere, Jules Godts, Flor Oyen, Mia Ulens 

 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Hugo Pelgrims, Martine Vanbever, Magda Verbeelen, Tine De Vos, Maria Spren-

gers, Marijke Gidts (OCMW afgevaardigde)  

 

Verontschuldigd:  Daniël Noe, Benita Van Hurck, Sara Cauberghs, Marijke Verbeylen,  Freya Verlin-

den,  Brian Sisk 
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1. Goedkeuring verslag 1 april 2010 
De adviesraad keurt het verslag goed.  
Aanpassing ledenlijst: 

 Het OCMW heeft een nieuwe vertegenwoordiger afgevaardigd: Marijke Gidts, die tevens voorzitter 

is van CD&V-Lubbeek.  

 Ter informatie: 

o Gerda Liekens vertegenwoordigt niet meer het Vredeseilandencomité, maar de Vredeseilan-

dencampagne. 

o KWB Lubbeek is gestopt, komt dus als vereniging niet meer voor op de ledenlijst, maar We-

reldsolidariteit blijft vertegenwoordigd. 

o Roemeniëcomité stopt eind 2011, zie verder. 

o Jeugd: KLJ zoekt nieuwe mensen, voor Scouts Lubbeek wijzigt voorlopig niets. 

2. Financies: 
a. Correspondentie van het CBS 

Er is een duidelijke verbetering merkbaar. De voorzitter wordt systematisch aangeschreven. 

 Het CBS heeft beslist om de werkingskredieten voor 2009 (€ 3000) en 2010 (€ 3000) samen  

te storten. Eind 2010 is dus € 6000 overgeschreven. 

 Het budget voor projectsubsidies 2010 (€ 10000) is evenredig verdeeld over de zes goedgekeur-

de projecten (€ 1666.66 elk), na goedkeuring van de voltallige gemeenteraad. 

 Tevens is het budget projectsubsidies 2011 opgetrokken naar € 11000. 

b. Werkingskredieten: 

Inkomsten:  er was een overdracht van € 2001.56 van het jaar 2009. Samen met de gestorte   

€ 6000 maakt dit een totale inkomst voor 2010 van € 8001.56. 

Uitgaven:  € 889.79 

Saldo: € 7111.77 

In dit saldo is tevens begrepen een extra  € 71.39, overgemaakt aan Umubanobisa, de vereniging van  

Claudine in Simbi (cfr. het project rond het AFF van 2010). 

Ook een nagekomen rekening van SABAM voor het Vredesconcert 2009 is in 2010 geregistreerd. 

Nieuwe aanvragen: 

 VBS Lubbeek: vastenproject Broederlijk Delen 2010 rond een landbouwinitiatief in Bolivië, 

waarvoor materiaal is aangekocht: werkboekjes, bezinningsboekjes, CD, handleiding voor 

leerkrachten, fotosets. 

Bedrag: € 292: goedgekeurd 

 SIAL:  abonnement ‘Wablief’: € 28 

Kosten Sialfeest:166.25. 

  Bedrag: goedgekeurd 

 GBS Pellenberg: Afrikadag 2010. Onkosten voor Afrikaanse dans (€ 60) en voor de gids in 

het Afrikamuseum Tervuren (€ 140) 

Bedrag: € 200: goedgekeurd 

 11.11.11:  

o Onkosten voor campagnemateriaal: € 217.15 

o Sabam Sint Maartensvuur: € 26.61 

Bedrag: € 243.76: goedgekeurd 

 

Algemeen besluit: jaarlijks is er een overschot aan niet aangewende werkingskredieten. Er moet blij-

vend en nog meer propaganda gemaakt worden voor deze mogelijkheid. 
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c. Projectsubsidies: 

Budget 2011 door de gemeente bepaald: zie hoger. 

Aanvragen voor de projectsubsidie 2011 moesten in principe eind 2010 aangevraagd zijn. 

Vijf aanvragen zijn reeds toegekomen: 

1. Wereldsolidariteit  

2. Artsen zonder vakantie 

3. Circusschool Palestina 

4. Fifala 

5. Mwana Ukwunda 

Twee aanvragen zijn nog niet geregistreerd maar kunnen alsnog ingediend worden: 

1. Vredeseilanden 

2. 11.11.11. 

Nieuw is dat er twee projecten zijn ingediend die eerder op de ALV van de GRIS waren voorgesteld. 

De procedure loopt als volgt:  

 Aanvragen worden gestuurd naar het CBS (kopie naar de voorzitter). 

 Het CBS vraagt advies aan de Gris. 

 Het Dagelijks Bestuur maakt een analyse en formuleert een advies dat voorgelegd wordt op 

de ALV. 

 De gemeenteraad beslist over de toewijzing van het budget. 

d. Budget noodhulp 

Jaarlijks is er een overschot op de werkingssubsidies, maar het is weinig zinvol om subsidiegeld op 

te potten. De vraag is of dat saldo anders kan aangewend worden, bijvoorbeeld voor noodhulp, 

waarvoor regelmatig een vraag wordt doorgestuurd naar de Gris.  

Aan de gemeente is de vraag gesteld of het versassen van een overschot technisch mag of kan vol-

gens het subsidiereglement; er is nog geen antwoord. 

De discussie brengt een aantal bemerkingen, ideeën of alternatieven naar voor: 

 Noodhulp is te veel een subjectief gegeven, door media gestuurd ook. 

 Kunnen we zelf noodhulpsituaties opzoeken, die bijvoorbeeld worden aangebracht door de 

vergadering zelf? Dit kan niet volgens de huidige statuten, dit hoort bij projectsubsidies. 

 Kunnen we Lubbekenaren met een eigen activiteit in een project steunen (cfr. vroegere aan-

vragen)? Zelf een actie, of personen die met een actie bezig zijn, naar voor schuiven kan 

momenteel niet. Noodhulp moet gevraagd worden door de gemeente, en moet onder de 

noemer ‘noodhulp’ blijven. 

Besluit: 

 Nu niet beslissen. 

 Nazien of de mogelijkheid bestaat om het saldo WK te verschuiven. 

 Eventueel arbitrair een bepaald bedrag voorzien, om toch wat reserve te behouden voor de 

eigen werking. 

3. Opvolging lidorganisaties: 
a. 11.11.11: 

De voorbije campagne heeft in totaal € 21000 opgebracht, wat 10% minder is dan in 2009. 

Er is een daling van het contante geld, het bedrag van omgehaalde overschrijvingen is gestegen, 

maar de overschrijvingen op ons eigen nummer zijn gedaald. Op de nationale overschrijvingen is 

het wachten. We volgen hiermee de nationale – gedaalde – trend. 

Naast het soms beperkte aanbod van vrijwilligers voor sommige straten, heeft het stormweer le-

lijk parten gespeeld, waardoor een aantal rondes niet of nauwelijks zijn uitgevoerd. 
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Vermeldenswaardig is de doorstart van de groep Pellenberg, met o.a. nieuwe mensen en een her-

verdeling van de omhalingen. Misschien kan dit als voorbeeld dienen voor de andere deelge-

meentes en moet tijdig gezocht worden naar contactpersonen. 

 

 

b. Vredeseilanden 2011: 

Weekendverkoop aan de Delhaize op 15 januari 2011. 

Met veel moeite zijn enkele vrijwilligers gevonden. 

De huidige karrentrekker (Gerda) wenst uitbreiding van de campagnevrijwilligers, liefst nog een 

overnemer van haar taken voor volgend jaar. 

c. Getuigenis WS Guatemala: 

In november heeft een nieuwe groep ACW-vrijwilligers een inleefreis gemaakt naar Guatemala, 

in kader van het partenariaat van Leuven, met de plaatselijke vakorganisaties CGTG en MTC.  

De GRIS organiseert een getuigenisavond op donderdag 14 april in zaal Santro. Naast het ver-

haal over deze inleefreis is het ook uitkijken hoe de plaatselijke partners geëvolueerd zijn, mede 

dank zij de steun vanuit Leuven. 

De praktische organisatie zal vanuit het Dagelijks Bestuur gebeuren. Uitnodigingen worden tij-

dig verspreid aan de GRIS-leden. 

d. Roemeniëcomité: 

Het bestuur heeft besloten om eind 2011 te stoppen met de werking rond Lupsa, om verschillen-

de redenen: 

 Er was wat ‘moeheid’ onder de bestuursleden. 

 De situatie in Lupsa en gans Roemenië is veranderd. 

 de plaatselijke directeur van de school, die de grote voortrekker was en waarmee het 

meeste contact gebeurde, is met pensioen. 

Het comité wenst dit jaar zijn laatste project te realiseren. Op het einde van het jaar volgt een 

ontbindende vergadering. Privécontacten met Lupsa zullen echter blijven. 

Een artikel over de geschiedenis van het Roemeniëcomité is in voorbereiding en zal in de loop 

van 2011 in het Infoblad verschijnen. 

4. Opvolging werkgroepen 
a. AfrikaFilmFestival 2011: 

Voorlopig is enkel de datum en de plaats gekend: zaal Santro op vrijdag 6 mei 2011. (Is onder-

tussen verplaatst naar vrijdag 22 april omwille van Santro!) 

Guido Huysmans, organisator van AFF, heeft reeds gepolst naar de initiatieven in Lubbeek. In 

hun nieuwsbrief wordt ook voorgesteld om te focussen op verschillende thema’s, zoals Fair Tra-

de, duurzaamheid, milleniumdoelstellingen. Er is zelfs een concreet voorstel: ‘Think global, act 

rural’, een documentaire over de voedselproblematiek (zie de trailer). (Werd ondertussen Kins-

hasa Symfonie)Een koppeling met een project of initiatief in Lubbeek moet nog gezocht worden 

(misschien Music Fund) 

De trekkersgroep bestaat uit Martine, Christine D, Jos, Johan. Een eerste vergadering is voorzien 

op woensdag 2 februari. 

b. Ethisch omgaan met gemeentegelden: 

Het ‘ethische beleggen’-thema is weerhouden uit de halfwegevaluatie van het beleidsplan. Tot 

nu was dit nog niet aangepakt. Daarom is contact gezocht met de vzw Netwerk Vlaanderen dat 

het anders omgaan met geld promoot (www.netwerkvlaanderen.be). 

Op vraag van de GRIS is in het najaar 2010 een infoavond georganiseerd voor alle geïnteres-

seerden en mogelijke betrokkenen binnen de gemeente. De voorzitter van de commissie financi-

http://www.solutionslocales.be/
http://www.netwerkvlaanderen.be/
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en (Paul Duerinckx) heeft daarop beslist om dit thema effectief op de commissie te brengen. On-

derzoeker en consultant Luc Weyn heeft aan de commissieleden de definitie en de mogelijkhe-

den uitgelegd.  

 

 

 

 

 

De gemeenteontvanger heeft een aantal zaken rond gemeentegelden toegelicht. Het is de bedoe-

ling om dit thema verder open te trekken en na te gaan wat dit concreet kan betekenen in Lub-

beek. Daarbij zijn verschillende mogelijkheden aangeboden. Overleg met de huisbankier (Dexia) 

en andere financiële instellingen moet nog gebeuren. 

Wordt vervolgd. 

c. Lubbeek FairTradeGemeente: 

Er valt weinig nieuws te rapen. Een echte vergadering met de FTG-werkgroep is er niet meer 

geweest sinds 26 juni. Tevens is het voor de voorzitter (Gerda) moeilijk om de kar nog te blijven 

trekken, maar er is geen opvolging. 

Beslissing GRIS: FTG terug opnemen vanuit de GRIS en koppelen aan de AFF-vergadering om 

de stand van zaken te bekijken. Aan de gemeente wordt gevraagd om een nieuwe uitnodiging te 

sturen naar de volledige werkgroep voor de vergadering van woensdag 2 februari. 

d. Vredesbeleid in Lubbeek: 

Cultuurbeleidcoördinator Daniël Noe heeft een basistekst voor een vredesbeleid uitgeschreven, 

vanuit de optiek dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft naar ondersteuning en aanmoedi-

ging. In dat kader zou een jaarlijks vredesconcert kunnen passen, naast het uitreiken van een 

vredesprijs (Prijs Anita Huybens?). Volgende partners worden betrokken: NSB (oud-

strijdersbond) – SIAL – scholen – klaprozengroep – Cultuurraad – Heemkundige kring en de 

gemeenteraad zelf via de resolutie. 

De GRIS wenst graag mee te werken, maar niet dit beleid te trekken. Tevens wenst de GRIS dat 

dit initiatief gekaderd wordt binnen de vredesweek. 

5. Varia 

a. Jaarverslag 2010:  

Oproep van de voorzitter aan alle lidorganisaties om hun verslag door te sturen. 

b. Nieuwe data: 

 Woensdag 2 februari 2011: AFF om 19u, FTG om 20u. 

 Woensdag 12 april 2011: algemene ledenvergadering. 

 

 

 

 

De vergadering eindigt met een Nieuwjaarsdrink, aangeboden door de Schepen IS, Martine Vanbever. 

 

 

 

 

 
Verslag: Guy Sprengers. 


