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GRIS ALV-vergadering 14 december 2012 
 

Agenda 
 

1. Goedkeuring verslag ALV van 4 oktober 2012 
2. Klimaatactie 

a. Voorstelling transitiegroep Lubbeek (gast) 

b. Klimaatdebat Lubbeek 2050 

c. Vervolg ‘Sing for the Climate’ 

3. Opvolging lidorganisaties en werkgroepen 

a. 11.11.11 – terugblik 

b. Schoenenproject VBS Lubbeek 

c. Vredeseilanden 2013 

d. AfrikaFilmFestival 2013 

e. Verslag FairTradeGroep Lubbeek 

4. Financies 
a. Aanvraag budget 2013 
b. Aanvragen werkingskosten 
c. Projectsubsidies 2012 en 2013 
d. Budget Noodhulp 2012 

5. Varia en nieuwe afspraken 

 

 

 

 

 

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:  Christine D’aes, Johan Flamez, Jules Godts, Piet Laga, Guy Sprengers 

 

Verontschuldigd:   Kristien Clits, Gerda Liekens, Jos Swinnen, Valentijn Desmedt 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Barbara Brugmans, Luc Derden (ambtenaar gemeente), Rosita Kegels en Wendy 

Van Froyenhoven (VBS Lubbeek), Martine Vanbever. 

 

Verontschuldigd:  Daniël Noe, Benita Van Hurck, Magda Plomteux 

 
Verwelkoming van:  Jeanneke Vandeven (transitiegroep Lubbeek) 
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1. Goedkeuring verslag ALV 4 oktober 2012 

Zonder opmerkingen goedgekeurd. 

2. Klimaatacties: 
a. Voorstelling transitiegroep Lubbeek (gast) 

Voorstelling door Jeanneke Vandeven, sinds een jaar inwoner van Lubbeek, maar al langer actief binnen Tran-

sitienetwerk Vlaanderen. Onlangs is ook in Lubbeek een transitiegroep opgestart. 

De vooruitzichten van de klimaatveranderingen en de ‘piekolie’ zijn slecht en moeten aangepakt worden door 

om te schakelen van een vervuilende en energieverslindende manier van leven naar een andere levensstijl. 

Transitie (of omslag) is dus nodig om een leefbare toekomst te verzekeren. Dit naar het model van de Transi-

tion Towns in Engeland, opgericht door Rob Hopkins. Transitienetwerk Vlaanderen wil kritische burgers ver-

zamelen om lokaal het heft in handen te nemen, en aan deze problematiek  te werken. 

Dit kan bijvoorbeeld door het percentage lokaal geteeld voedsel op te drijven, door een aantal zelfstandigen in 

de voedingssector het goede voorbeeld te laten geven, door mobiliteit aan te pakken (bijvoorbeeld de afstand 

naar school of werk). 

Concreet in Lubbeek: 

 De Transitiegroep Lubbeek is gestart met tien inwoners. 

 De meest laagdrempelige en eenvoudige manier is starten rond voedsel: zelf voedsel telen. 

 Er is een naaigroep opgericht. 

 Bewustmaking: op maandag 7 januari is er in de Schuur een open avond: film en transitiecafé. 

 De groep is op zoek naar partners om ‘repaircafés of reparatiecafés’ op te richten. Hiervoor wil men 

vrijwilligers inschakelen. 

Discussie en reactie van de vergadering: 

 Is in de eerste plaats een internationale actie. 

 Het gebeurt meer dat lokale thema’s en lokaal denken wordt gestimuleerd. 

 De gemeente Lubbeek heeft een duurzaamheidsambtenaar, die een schakel moet zijn met de groep. 

 De FairTradegroep is een gelijkaardig initiatief. 

 De Gris vraagt naar regelmatig contact en evaluatie. 

 Eventueel kan de Gris-website als communicatiemiddel aangewend worden. 

 

b. Klimaatdebat Lubbeek 2050 

Is een initiatief van een aantal mensen, aangestuurd door Valentijn Desmedt en Dries De Ruytter, die in Lub-

beek een discussie op gang willen trekken rond ‘energie’. Hiervoor worden personen en verenigingen aange-

sproken. Het thema is: ‘Hoe zal Lubbeek er uit zien in 2050?’. Tegen eind 2013 wil men een infoavond organi-

seren met verschillende sprekers en panelleden rond dat thema energie. 

Wordt vervolgd. 

 

c. Vervolg ‘Sing for the Climate’ 

De actie is gekend. De eindclip is op de klimaatconferentie in Doha (Qatar) vertoond. De organisatoren vragen 

om elke gemeente te overtuigen ook een ‘Klimaatgemeente’ te willen worden.  

Hoe, wanneer en door wie dit kan gebeuren is nog onduidelijk. De 11-groep moet dit nog bespreken. Een mo-

gelijkheid is een CD met de eindclip en de Lubbeekse clip (in een daarvoor ontworpen hoes) te overhandigen 

aan de nieuwe gemeenteraad bij de voorstelling van het jaarverslag van de Gris. 

3. Opvolging lidorganisaties en werkgroepen 
a. 11.11.11 – terugblik 

De actie 2012 is goed verlopen met de gebruikelijke activiteiten (huis-aan-huis-omhaling, Spaghettislag, Sint-

Maartensvuur, en de overschrijvingen). 

Op vandaag is € 25651,24 (±  € 9700 aan contanten, € 9000 aan overschrijvingen, € 7000 door activiteiten). 

Een ‘meebrengbrunch’ alias dankmoment is georganiseerd voor de lokale medewerkers. 
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b. Schoenenproject in de VBS Lubbeek: 

Cfr. klompvoetenproject Jos Swinnen. 

Aan alle ouders is een brief meegegeven. Hierop was een goede respons, ondanks andere grote acties in som-

mige schoenenketens. In de lente zal dit herhaald worden. Jos zal zelf nog het project komen uitleggen aan de 

kinderen. 

 

c. Vredeseilanden 2013 

Geen nieuws van de actie die plaats zal vinden in het weekend van 12 en 13 januari. 

 

d. AfrikaFilmFestival 2013 

Kan voor de vijfde maal in Lubbeek plaats vinden, telkens in het kielzog van het AFF Leuven, dat dit jaar 

loopt van 15 tot 31 maart. 

Een werkgroep moet zich buigen over de film, het thema of de partner of het project dat de aandacht krijgt, en 

het logistieke luik in samenwerking met de gemeente. 

Leden werkgroep: Johan, Christine, Guy, Martine, Piet, Jules, Barbara, Luc. 

Er is een optie genomen op zaal Santro op vrijdag 5 april.  

Suggesties zijn welkom. Eerste voorbeeld: Big Boy goes Bananas. 

Eerste vergadering van de werkgroep op woensdag 23 januari.  

 

e. Verslag FairTradeGroep Lubbeek 

 Koen van Meerbeek van FTG heeft de vergadering begeleid. 

 De criteria zijn overlopen. 

 Twee bedrijven hebben een verklaring op eer ondertekend. 

 Er zijn nog een aantal zaken te doen, maar het gaat de goede weg op. 

 In de gemeentelijke basisscholen is er goede respons, in de vrij basisschool voorlopig niet, maar dit 

wordt aangemoedigd.  

4. Financies: 

a. Aanvraag budget 2013 
Dit is officieel aangevraagd aan de gemeente, zoals gebruikelijk, voor: projectsubsidies, werkingssubsidies, 

noodhulp en de Vredesprijs. 

 

b. Aanvragen werkingskosten 
Reeds besproken op het Dagelijks Bestuur. 

 Amnesty briefschijfgroep Lubbeek: voor schrijfgerief en postzegels: € 215 goedgekeurd 

 11.11.11: kosten aankoop materiaal, Sabam en kopies: € 313.12  goedgekeurd 

 

c. Projectsubsidies 2012 en 2013 

 Budget 2012: is geadviseerd en goedgekeurd, eveneens betaald aan zeven projecten. Eén project werd 

niet weerhouden: het project van Lotte Van Eyck, omwille van problemen met bankrestricties in ver-

band met het niet mogen ontvangen van Europese subsidies. Het hiervoor voorziene bedrag zal her-

verdeeld worden en worden na gestort. Lotte kan desgewenst een nieuwe aanvraag doen. 

 Budget 2013: negen aanvragen zijn geregistreerd, een tiende wordt verwacht: Wereldsolidariteit, Vre-

deseilanden, 11.11.11, Bouworde Nepal, Fifali, Artsen zonder vakantie, Palestijnse circusschool,  
 
De voorzitter stelt voor af te sluiten op het einde van dit kalenderjaar.  
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d. Budget Noodhulp 2012 
Vanuit het Dagelijks Bestuur is aan het College van Burgemeester en Schepenen gesuggereerd om het reste-

rende deel van € 3000 evenredig te verdelen.  Het CBS heeft dit goedgekeurd. 

 Wereldsolidariteit voor de aardbeving in Guatemala op 7 november.  

 Rode Kruis internationaal (Oost-Soedan) 

 Unicef. 

Reeds eerder toegekend: Rode Kruis Vlaanderen en Pakistan Solidariteit. 

 

5. Varia en nieuwe data vergaderingen. 

 Niet zomaar een variapunt, maar er is reeds een verkennend gesprek gehouden met de nieuwe Sche-

pen voor I.S, Katrien Stroobants (NV-A). Zij neemt deze functie waar voor twee jaar en acht maan-

den, waarna zij zal opgevolgd worden door Jo Pierson (CD&V). 

De voorzitter en de secretaris hebben, met de vragenlijst aan de politieke partijen als basis, de ver-

schillende thema’s overlopen en verduidelijkt. Over de meeste punten was er eensgezindheid maar er 

is niet gevraagd naar engagementen. Er is vooral informatie gegeven. Internationale Samenwerking 

staat ook op de agenda van het bestuursakkoord.  

 Katrien zal ons uitnodigen om het beleidsplan mee uit te schrijven. 

 De verkiezingsuitslag heeft ook mee bepaald dat de schepenfunctie van Martine Vanbever inzake 

I.S. eind 2012 stopt. De Gris wenst haar bijzonder te bedanken voor de goede en constructieve sa-

menwerking. Het is na zes jaar een productieve legislatuur gebleken: financieel is een ambitieus 

groeipad aangehouden en afgewerkt, het aantal leden is gestegen, inhoudelijk is er goed gewerkt 

rond ethisch bankieren, duurzaamheid, AFF en FTG. 

Een passend geschenk is met plezier overhandigd. 

 Martine dankt ook de Gris en zijn leden voor de boeiende jaren, waarin niet alles is geslaagd, maar 

waarin vooral goed en mooi is samengewerkt. Zij hoopt dat het AFF ook de volgende jaren kan ver-

der lopen, in samenwerking met de dienst cultuur. 

 

 Een nieuwe datum kan uiteraard niet bepaald worden. Het is aan de nieuwe Schepen om een open 

oproep tot hernieuwing van de Gris te lanceren. Dit zal vermoedelijk gebeuren via het Infoblad.  

 

 

 

 

 

 

Verslag: Guy Sprengers. 


