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GRIS ALV-vergadering 8 december 2011 
 

  

Agenda 
 

1. Lotte Van Eyck. 

2. Goedkeuring verslag 15 september 2011 

3. Financies: aanvragen werkingskosten en projectsubsidies  

4. Afrikafilmfestival 2012 

5. Opvolging lidorganisaties (11.11.11.resultaten en Ronde van 11 in 2012, VE 2012, Campagne VWV, an-

dere) 

6. Lopende zaken: ethisch bankieren, Lubbeek FTG, Vredesbeleid. 

7. Gemeenteraadsverkiezingen 2012 (rondvraag poltieke partijen 2006 

8. Varia: jaarverslag 2011, nieuwe data, andere 

 

 
 

Aanwezigheden: 
 

Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:  Christine D’aes, Johan Flamez, Piet Laga, Guy Sprengers, Jos Swinnen,  Mia Ulens 

 

Verontschuldigd:   Valentijn Desmedt, Gerda Liekens  

 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Tine De Vos, Marijke Gidts, Hugo Pelgrims, Maria Sprengers, Kelly (ambtenaar 

gemeente) 

 

Verontschuldigd:  Daniël Noe, Brian Sisk, Martine Vanbever, Benita Van Hurck, Magda Verbeelen, 

Freya Verlinden 

 
Uitgenodigd: Lotte Van Eyck 
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Voorstelling van het project van en door Lotte Van Eyck  

Lotte is studente sociale agogiek, derde bachelor. Haar zoektocht naar een buitenlandse stage bracht haar in 

Argentinië, Buenos Aires via Volountario Global. Dit is een ngo die onderwijs promoot als middel om de 

toekomst van personen en organisaties te verbeteren, onder meer door het creëren van samenwerking tussen 

verschillende sociale organisaties.  Ze promoot tevens waardig werk voor jongeren en de ontwikkeling van 

hun sociale bewustwording. Vrijwilligers worden ingeschakeld in de training en de opvoeding van kinderen, 

jongeren en volwassenen in gemeenschappen en instituten. 

Voor deze stage vertrekt Lotte op 13 februari 2012 naar de buitenwijk ‘A tu lado’. Het werk bestaat uit ver-

schillende kleine projecten in combinatie met de organisatie van ‘gemeenschapstuinen’. Het project richt 

zich zowel op het bezorgen van werkgelegenheid als op vlak van milieu en landbouw, op vlak van opvang 

voor kinderen voor en na school, informele en formele bijscholing en bijstand bij schoolwerk.  

Praktisch betekent dit: 

 Van een braakliggend stuk grond naast de school een soort volkstuin te maken, voor eigen gebruik maar 

ook ten voordele van de school. Hier zal vooral geïnvesteerd worden in gezondheid, landbouw en milieu, 

op maat van kinderen en jongeren tot 16 à 17 jaar. 

 De specifieke taak van Lotte zal er in bestaan om educatieve ontwerpen te ontwikkelen (spellen - leerme-

thodes - …) Daarnaast moet ze proberen de ouders en volwassenen te betrekken in deze gemeenschap, 

via eveneens trainingssessies  rond gezonde voeding, EHBO en dergelijke. 

 Tijdens deze stage is er nauwe samenwerking met een Belgische geoloog en een landschapsarchitect. 

 De uiteindelijke bedoeling is om een duurzaam project te ontwikkelen dat door de plaatselijke bevolking 

verder onderhouden wordt. 

Specifieke vraag aan de Gris: welke mogelijkheid tot subsidie bestaat er? Hoe kan Lubbeek haar steunen, 

want verschillende kosten zijn voor eigen rekening: vlucht, vervoer, werking ginder en investeren in het 

project. 

Antwoord:  

 Via Projectsubsidieaanvraag zouden we de ngo kunnen steunen, maar niet de rechtstreekse partner. 

Evenmin kunnen persoonlijke kosten in rekening gebracht worden. 

 Een aanvraag moet nu gebeuren, eventuele betaling is pas later, na goedkeuring. 

De voorzitter raad haar aan om, ondanks deze beperkingen, toch een projectaanvraag te doen. 

 
1. Goedkeuring verslag 15 september 2011 

Goedgekeurd. 

2. Financies: 

a. Werkingssubsidies: 

i. Amnesty International: omslagen, zegels, briefpapier: € 250 

ii. 11.11.11: 

1. Sabam Sint Maartensvuur:    €  46,93 

2. Schuur:      €  30 

3. Brunch:      €  46,34 

4. Fotokopies:      €  10 

5. Factuur campagnemateriaal:    € 264 

6. Spandoek:      €  31 
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7. Wervingsactie:     €  17,39 

iii. Vredesprijs:       €1000 

 (dit bedrag is van de werkingssubsidies voorgeschoten maar wordt gecompenseerd bij 

een volgende goedkeuring) 

Kosten vredesprijs:      € 119,70 

iv. SIAL: drank Nederlandse lessen:    €  60,68 

v. VBS Lubbeek: kosten voor studiemateriaal dat tijdens de campagne Broederlijk Delen 

gebruikt wordt. Vorige campagne rond Burundi ging het om didactische materiaal voor 

tijdens de lessen godsdienst en wereldoriëntatie (werkboeken, handboeken, fotosets, 

film, handboeken leerkrachten).    € 228 

Alle aanvragen worden goedgekeurd. 

Tot nu is in 2011 de totale som van €3007 goedgekeurd, inbegrepen de €1000 voor de vredesprijs 

die later wordt teruggestort. 

b. Projectsubsidies: 

Er zijn vier aanvragen geregistreerd: Vredeseilanden, Artsen zonder vakantie, Wereldsolidariteit 

en Kisangani. Nog te verwachten zijn aanvragen van 11.11.11 en van de Palestijnse circus-

school.  

Deze aanvragen zouden moeten ingestuurd worden voor het einde van dit jaar. 

3. AfrikaFilmFestival 2012: 

De datum en de zaal liggen al vast: vrijdag 4 mei in de Santro. 

Voorlopig zal een keuze gemaakt worden tussen twee filmen: 

 Kinshasha Symphony, maar deze dvd heeft geen Nederlandstalige ondertiteling. Eventuele op-

brengsten zouden gaan naar het project Music Fund. 

 Documentaire over de Palestijnse circusschool (Circus behind the wall), waarbij Helene 

Huybens dat project zou komen toelichten. 

4. Opvolging lidorganisaties: 

a. 11.11.11: 

 Er is een nieuwe trekker gevonden voor de 11-groep (Arnout Fierens) 

 Een 14-tal nieuwe medewerkers zijn gezocht en gevonden, voornamelijk via de belronde. 

 Het eindtotaal voor omhalingen, overschrijvingen en activiteiten bedraagt nu  ± €25000. 

 Conclusie: het is een succesvol jaar geweest. 

Er is tevens binnen de 11-groep beslist om de ‘Ronde van 11’ opnieuw te organiseren op zondag 

20 mei 2012, in samenwerking met de gemeente. 

b. Vredeseilanden 2012: 

 De campagne loopt in het weekend van 14 en 15 januari, aan de Delhaize in Kessel-lo. 

 Er is een permanentie van mensen die spulletjes willen verkopen, maar de vraag naar nog 

meer vrijwilligers blijft. 

c. Vluchtelingenwerk Vlaanderen: 

 De nieuwe campagne heet ‘Gastvrije gemeente’. 

 Deze vertrekt vanuit een actie op een website, waar men op zoek gaat naar antwoorden op 

verschillende vragen aan de gemeente. 

 Nadien zou Vluchtelingenwerk Vlaanderen de gemeentes die er positief uitkomen opzoeken. 

Wordt vervolgd.  
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d. Artsen zonder vakantie: 

Jos vertrekt voor een nieuwe missie naar Kisantu, Congo. Hij stuurt informatie door zodra die 

voorhanden is. 

e. Vrije Basisschool Lubbeek: 

Op 12 januari is er een ‘Damiaanactie’ in de school. De vastenvoettocht steunt zowel de Dami-

aanactie als Broederlijk Delen in maart-april. 

5. Dossiers lopende zaken: 

a. Ethisch bankieren:  

Dit dossier zit in de overwegingsfase. Eigenlijk zou nu een concreet dossier moeten opgemaakt 

worden om de intenties van de gemeente kenbaar te maken, maar het klimaat is vandaag niet van 

die aard om dit als een prioriteit te beschouwen. De Gris-voorzitter gaat de voorzitter van de 

commissie financiën opnieuw aanspreken. Positief in vergelijking met voordien is dat dit thema 

tenminste bespreekbaar geworden is binnen het gemeentebestuur. 

b. Lubbeek FairTradeGemeente:  

Twee van de zes criteria zijn behaald. De andere vier zijn gevorderd, maar nog niet afgewerkt. 

Zo zijn bijvoorbeeld in de horeca contacten gelegd. Een eerste aanzet tot bezoek aan bedrijven is 

gezet, maar het ontbreekt ons aan contacten binnen de bedrijfswereld. 

c. Vredesbeleid:  

De activiteit in het Kalvariebos is zeer succesvol geweest (zie verslag infoblad). Er is onder an-

dere vredespoëzie gebracht. De ‘Vredesprijs’ ter waarde van €1000 is naar het klaprozenproject 

gegaan.  

Mogelijk is er een uitbreiding van dit Vredesbeleid in functie van de 100-jarige herdenking van 

WOI in 2014. 

6. Gemeenteraadsverkiezingen 2012 

Zes jaar geleden is door het Dagelijks Bestuur een vragenlijst met acht vragen opgemaakt (cfr. meege-

stuurd document met de uitnodiging voor deze ALV). 

Het idee is nu om dit te herhalen met geactualiseerde vragen, om daarmee beleidsvoorstellen te verzame-

len in voorbereiding van het opstellen van een beleidsplan. Ook kan een vergelijking gemaakt worden 

met 2006. 

De voorzitter vraagt aan de leden om de vragen na te lezen en aan te vullen. 

 

7. Varia: 

 Jaarverslag 2011: oproep om alle informatieve teksten te bezorgen. 

 Nieuwe datum: donderdag 22 maart 2012. 

 

 

 
Verslag: Guy Sprengers. 


