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GRIS ALV-vergadering 15 december 2016 
 

Agenda 

1. verslag ALV 19 mei 2016 

2. Aanpassing ledenlijst 

3. Nieuwe vzw Halaai Xale Gambia/Womens Garden 

4. Evaluatie AFF 20 mei, Wereldmarkt 12 juni, Fairtrade-evenement 15 oktober, 11.11.11-acties 2016. 

Plus vooruitblik 2017 

5. Opvolging lidorganisaties: 

a. Herstructurering en nieuw project FUNDA MENTAL (Anne Bongaerts) 

b. SIAL en VVW 

c. HIA 

6. Financies:  

a. Aanvragen projectsubsidies 2016 

b. Overzicht aanvragen projectsubsidies 2017 

c. Overzicht en toewijzing werkingskredieten 2016 

d. Budget ‘sponsoring’: vraag  

7. Projecten: 

a. Engagementsverklaring SDG’s gemeenteraad Lubbeek (SDG’s als kader van toekomstig 

Lokaal Mondiaal Beleid) 

b. Etisch bankieren en etisch aankoopbeleid gemeente Lubbeek 

c. Klimaatactieplan 

d. Jaarverslag 2016 

e. Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

8. Varia:  

a. Eindjaarsactie Graindor Kivu 

b. Nieuwe data. 

 

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

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

 

Verontschuldigd:   Valentijn Desmedt, Jos Swinnen 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Geert Bovyn, Astrid Costermans en Pieter Sermeus, Pol Vanvoort  (Fifala), Dirk 

Maes, Dirk Nijs, Jo Pierson (schepen IS), Benita Van Hurck, Liesbeth Verheyden, 

Bieke Verlinden. 

 

Verontschuldigd:  Barbara Brugmans, An Bongaers, Georges Claeys, An Courant, Francis Deblauwe, 

Rina Robben, Saskia Schelfaut, Koenraad Van Coppenolle, Luc Vandegaer, Marc 

Vanneste  

http://www.grislubbeek.be/
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De voorzitter verontschuldigt Tom Kennes die het aanbod van DJAPO (Educatie Duurzame Ontwikkeling) 

met focus op de Substainable Development Goals van de Verenigde Naties zou komen voorstellen. Deze 

uiteenzetting wordt verplaatst naar een volgende ALV. 

 

1. Goedkeuring verslag 19 mei 2016 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

2. Aanpassing ledenlijst 

Wijziging: Georges Ons vervangt Freya Verlinden als vertegenwoordiger voor SP-a Lubbeek. 

3. Nieuwe vzw Halaai Xale Gambia/Womens garden: 

Door omstandigheden is de oude vzw op non-actief gezet. Vermits deze vzw niet meer actief is, is ook 

het lidmaatschap van de GRIS on hold gezet en is het rekeningnummer niet meer geldig. Daardoor kan 

er geen projectsubsidie voor 2016 goedgekeurd en toegekend worden. 

Een nieuwe vzw betekent een nieuwe werking, met een nieuw lidmaatschap voor de GRIS, zowel 

formeel als administratief. Deze vzw kan een projectsubsidie aanvragen voor 2017. 

Toelichting door Astrid en Pieter: de initiatieven die reeds bestonden blijven behouden en worden zelfs 

uitgebreid: 

 Onderwijs voor een betere toekomst: voor twee jaar was er enkel een schoolproject voor de 

omgeving. Coördinatoren hebben dit nu ingeburgerd in hun geboortedorp. 

 Voedselproject: dagelijks een warme maaltijd voor de kinderen en het realiseren van een 

groentetuin. 

 Kledij bezorgen 

 Schoolteam in Kartong wat resulteert in de ‘Womens Garden’. Dit is de naam van een stuk 

grond van 35 are dat aangekocht is. Hiervoor is een nieuwe vzw opgericht om de grond te 

verwerven en te bewerken. De nieuwe vzw heet Halaai Xale Gambia. 

De ‘garden’ is ommuurd, er is een waterput, de grond is schoongemaakt en wordt klaargemaakt. 

Concreet betekent dit dat deze grond gegeven wordt aan vijftien families waarvan de vrouwen 

aan de slag zijn gegaan, zowel voor wat betreft de organisatie (met voorzitter en adviseurs) als 

voor het bewerken zelf. Er is voorrang gegeven aan families voor wie de nood het hoogst was, 

de armsten dus. De opbrengst is voor eigen gebruik, verkoop kan en mag ook. Van hieruit wordt 

gezorgd voor (gratis) zaden. Men wil tevens investeren in het zelf onderhouden van het materiaal 

(bijvoorbeeld de pomp op de waterput). 

4. Evaluaties: het Dagelijks Bestuur heeft de verschillende evenementen al geëvalueerd. 

a. AFF 20 mei:  

i. Unaniem akkoord dat het een mooie film was, zeer toegankelijk voor kinderen 

bovendien. Zeer positieve feed-back vanuit de scholen. Enkel de VBS Linden was te laat 

ingelicht. Goede opkomst ook, zowel ’s morgens als voor de avondfilm. 

ii. Het project Halaai Xale werd gesteund met de vrije bijdrage en met het verkoop aan de 

bar, in totaal voor ongeveer € 500. 

Voor het AFF 2017 is zaal Santro al gereserveerd op vrijdag 12 mei. Belangrijk is dat een 

trekkersgroep de organisatie op zich neemt. HIA is bereid om zijn project aan de film te 

koppelen en dus ook om de organisatie aan te sturen. Maandag 23 januari wordt de eerste maal 

vergaderd bij Pieter en Astrid. Trekkers zijn voorlopig: Dirk, Pieter, Astrid, Johan, Guy, 

Barbara, Christine. Andere geïnteresseerden zijn welkom. 

b. Wereldmarkt 12 juni: 

Hoewel later op de avond uitgeregend was de markt globaal goed, met een goede appreciatie 

door de aanwezigen. Het blijft een mooi samenbrengen van informatie en verkoop. Per mail is 

http://www.grislubbeek.be/
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reeds een evaluatie gebeurd, met de vraag van de meerdere standhouders om te overwegen 

opnieuw een eigen wereldmarkt te houden, los van de parochieploeg. Het is afwachten of hun 

aanbod er opnieuw komt, en of we er dan zullen op ingaan. Twee markten is echter te veel. 

Wordt vervolgd. 

c. Fairtrade-evenement 15 oktober: 

i. Overwegend positief (warm, gezellig, knus) en zeker voor herhaling vatbaar. Een 

evaluatie is gevraagd aan de standhouders. Hierop is slechts beperkt geantwoord. De 

enige minder goede opmerkingen gingen over de organisatie van de receptie, 

aangeboden door de gemeente.   

ii. In totaal is € 3469,68 besteed aan dit evenement. 

iii. Het label is nu behaald, maar jaarlijks moeten criteria gevolgd worden om dit weer te 

‘verdienen’. Zo zal in de toekomst FairTrade verder moeten gepromoot worden, moet er 

een nieuw evenement georganiseerd worden en moeten doelgroepen gekozen worden. 

Hiervoor zal ruim gezocht moeten worden naar partners. 

iv. Vanuit de cultuurraad is al een ballonetje opgelaten naar een eventuele socioculturele 

samenwerking onder de vorm van een groot lokaal initiatief. 

Wordt eveneens vervolgd. 

d. 11.11.11-acties 2016. Plus vooruitblik 2017 

Het thema voor de vorige twee jaar was ‘Sociale bescherming’, met accent op gezondheid(zorg) 

wereldwijd. Klassiek houdt de 11-groep Lubbeek twee acties: 

 Politieke actie aan de scholen op de laatste vrijdag voor de herfstvakantie. De scholen 

zelf werken in die laatste week actief rond het thema. Aan de ouders werd gevraagd om 

de eisen aan de politici te ondertekenen. Naast de beide Lindense scholen is voor het 

eerst ook de GBS van Pellenberg betrokken. 

 Financiële actie: kent verschillende – ondertussen klassieke - initiatieven: 

o Huis-aan-huis-omhaling: wordt elk jaar moeilijker wegens gebrek aan (jonge) 

omhalers. 

o Sint-Maartensvuur in Lubbeek door Scouts, KLJ en Amnesty briefschrijfgroep. 

o Wandeling De Linde 

o Spaghettislag scouts Linden 

o Pellenberg buurt: nieuw initiatief ism jeugdhuis De Cluster en verschillende 

verenigingen. Wordt volgend jaar opnieuw georganiseerd. 

In totaal zal dit resulteren in een opbrengst van ongeveer € 27000. In het najaar komen hier 

nog de cijfers van de overschrijvingen bij. Op dit moment lijkt het erop dat er € 4000 minder 

is opgehaald dan in 2015. Desondanks blijft de Lubbeek in Vlaanderen de gemeente met de 

hoogste opbrengst per inwoner. 

Het thema 2017 is migratie. 

5. Opvolging lidorganisaties: 

a. Herstructurering en nieuw project FUNDA MENTAL (Anne Bongaerts) 

Nicaragua is het armste land in Centraal-Amerika, met grote contrasten, en met een rechtse pre-

sident Ortega die nauw samenwerkt met Amerika. Corazones Unidos is een project dat werkt 

rond kinderen met een beperking en is reeds voorgesteld op de ALV. 

 Korte historiek in Nicaragua: Toon Bongaerts heeft vanaf 1984 gedurende 15 jaar als arts-

Oxfam-coöperant gewerkt rond het ontwikkelen van basisgezondheidszorg. Sinds 1999 is hij 

tevens Medisch Coördinator van Latijns-Amerika voor de Damiaanactie. In 1997 is PRO-

SALUD opgericht, een gezondheidscentrum, in 2010 TIERRA BUENA, een gemeenschaps-

centrum. 

http://www.grislubbeek.be/
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 Korte historiek in België: in 1996 is een FANS-project opgericht, ter ondersteuning van 10 

kansarme kinderen die naar school kunnen gaan. Tussen 1996 en 2002 is een groeiende 

kerngroep van vrienden en familie andere gezondheidsprojecten beginnen ondersteunen. In 

2002 is de vzw Nicaraguacomité Lommel opgericht, met de stad Lommel als partner en ter 

ondersteuning van drie basispijlers: gezondheid, onderwijs en jeugdwerking. 

 2016: een herstructurering van de vzw drong zich op sinds de start van de projecten Corazo-

nes Unidos en Funda Mental. Hieruit is de vzw Nicamig@s ontstaan, een koepelorganisatie 

met leden en vrijwilligers uit heel Vlaanderen, maar met zetel in Lommel. De vzw blijft 

partner van de stad Lommel. Een nieuw organigram is uitgetekend. Lommelnaar Stijn Co-

ninx is ambassadeur. 

 Visie: ondersteuning van projecten vanuit de lokale noden, met dezelfde drie basispijlers. 

Kernwaarden zijn: streven naar solidariteit, rechtvaardigheid en participatie van de bevol-

king in brede zin. 

 Missie: sensibilisering en educatie, uitwisselen en/of overdragen van expertise. Fondsenwer-

ving, bijvoorbeeld Monicare (sponsorfietstochten in 2014 en 2016). 

 De vzw kan rekenen op 25 vaste vrijwilligers en vele losse vrijwillige medewerkers. 

b. SIAL en VVW 

Twee algemene aandachtspunten: 

 Er is een nieuwe campagne ‘gastvrije gemeente’ gestart, op zoek naar gastvrije initiatieven 

voor asielzoekers en vluchtelingen. Organisaties kunnen hiervoor een project indienen, wat 

SIAL ook gedaan heeft, maar de werking van SIAL is niet op het financiële gericht. (Cfr. 

www.gastrvrijegemeente.be) 

 ORBIT/AMOS-campagne 2016-2017: richt zich op de regering om ze er aan te herinneren 

een aantal afspraken rond migratie en asiel die in het regeerakkoord staan om te zetten in een 

concreet beleid. De memo uit het regeerakkoord omvat vijf afspraken: een oplossing voor 

niet-repatrieerbaren – grondige evaluatie van het vrijwillig terugkeerbeleid – correct taalge-

bruik – audit dienst vreemdelingenzaken – herschrijven van het wetboek vreemdelingen-

recht. Meer info: www.orbitvzw.be  

In een Vlaamse nieuwsbrief (Minister Homans) is gemeld dat een tweede schijf ter ondersteu-

ning van de opvang in gemeentes is toegekend.Voor Lubbeek bedraagt dit € 48041.  

SIAL vraagt naar de grootte van de eerste schijf en waaraan deze is besteed. Tevens vraagt ze 

wat met deze tweede schijf zal gebeuren. Daarnaast zijn er nog vragen over de betoelaging van 

het LOI. 

De schepen antwoordt dat deze bedragen in het budget zijn ingeschreven en opgenomen, o.a; 

voor activiteiten van Fedasil, voor coördinatie en dergelijke. De gemeente moet aan de overheid 

verantwoording geven over de besteding van deze sommen. 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen staat er op om toe te zien dat dit geld goed besteed wordt, niet 

enkel ter ondersteuning van lonen. Voor Lubbeek bv. zou een extra ondersteuning van de Lub-

beekse scholen zeer welgekomen zijn: er is een groot verloop van de gezinnen en dus ook van de 

schoolgaande kinderen in het opvangcentrum en in de LOI's. Dit verloop heeft volgende oorza-

ken: 

 er worden gezinnen erkend en die verhuizen naar een huurwoning of een LOI in een an-

dere gemeente 

 de asielaanvraag wordt afgewezen en het gezin vertrekt terug naar het herkomstland, 

gaat naar een open terugkeercentrum of duikt onder in de illegaliteit 

 een recente maatregel was het aanbod aan een deel van de mensen die reeds dertien 

maanden of langer in het opvangcentrum in Lubbeek verbleven, om te verhuizen naar 

individuele opvang in een LOI (van een andere gemeente) 

http://www.grislubbeek.be/
http://www.gastrvrijegemeente.be/
http://www.orbitvzw.be/
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 er zijn ook de veelvuldige transfers door FEDASIL van gezinnen om redenen die niet 

bekend gemaakt worden (een van de gezinnen die twee maanden in een LOI-woning in 

Lubbeek verbleef, was al aan zijn vierde opvangplaats toe, voor de kinderen hun derde 

school op iets meer dan een jaar tijd). 

De scholen zijn hun extra GON-ondersteuning kwijt doordat ze niet meer aan de nodige aantal-

len komen. Hun taak is er zeker niet lichter op geworden, integendeel, terwijl de ondersteuning 

wegvalt. Een ondersteuning komt zowel de vluchtelingenfamilies als de reguliere Lubbeekse 

schoolkinderen te goede. 

De schepen roept de GRIS op om opnieuw aandacht te vragen aan het gemeentebestuur en het 

OCMW om het probleem op vlak van scholen grondig aan te pakken. 

Conclusie: de ALV ondersteunt de vraag van SIAL naar duidelijkheid omtrent de besteding van 

de gelden eensluidend. De situatie in de scholen mbt de opvang van kinderen van vluchtelingen 

zoals hierboven geschetst, werd mede door de aanwezige vertegenwoordigers van het onderwijs 

toegelicht. De vraag naar en nood aan bijkomende ondersteuning werd er unaniem bevestigd. De 

GRIS steunt dus de vraag van SIAL om zowel de scholen als de bewoners van het opvangcen-

trum financieel te ondersteunen met de gelden die daarvoor beschikbaar zijn. 

c. HIA: is ondertussen vijf jaar bezig, er is samenwerking gezocht met andere organisaties. Als ge-

volg hiervan is een nieuwe vzw in de maak tegen januari. Toelichting hierover kan op de vol-

gende ALV. 

6. Financies:  

a. Aanvragen projectsubsidies 2016: 

i. van de 12 aanvragen zijn er 11 weerhouden (Halaai Xale niet, zie hoger) 

ii. het CBS keurt ons voorstel tot evenredige verdeling goed, dwz: € 14000/11 = € 1272,72 

elk. De definitieve goedkeuring komt op de gemeenteraad van december. 

b. Overzicht aanvragen projectsubsidies 2017 

In 2017 is eenzelfde bedrag begroot (€ 14000). Op dit moment zijn er 12 aanvragen 

(Wereldsolidariteit – Artsen zonder Vakantie -  Nicamig@s – Klaprozen voor vrede – Palestijnse 

circusschool – Isimbi – Mwanu Ukundwa – Suyana Peru – Fifala – 11.11.11 -  Belgium Brick 

Children School Foundation). Mogelijk volgen nog twee bijkomende aanvragen: HIA en Halaai 

Xale Gambia. 

 Een vraag naar overheveling is door het CBS niet toegestaan. De schepen verklaart dat het 

bestuur toegekende sommen wil handhaven, zowel grote (BIB, OCMW, Libbeke) als kleine-

re. Dit houdt in dat er veel geld in omloop is, de afspraken van het begin van deze legislatuur 

worden aangehouden. Bijvoorbeeld de posten werkingssubsidies en sponsoring: indien het 

ganse bedrag niet is opgebruikt verdwijnt dit op het einde van het boekjaar. 

 Sponsoring: deze post is niet gebruikt, omdat er geen enkele aanvraag was. Een vraag aan 

het CBS om deze post af te schaffen is afgewezen omdat het een beleidskeuze is. De sche-

pen meldt dat het mogelijk moet zijn om dit volgend jaar opnieuw te bekijken.  

 Noodhulp is niet meer ingeschreven, maar kan eventueel via een andere post gerecupereerd 

worden of door een andere activiteit. 

Concreet is er een vraag van Groen aan de gemeente voor noodhulp in Syrië (€ 1600). Het 

CBS vraagt via de schepen op deze ALV advies aan de GRIS. De voorzitter verklaart dat de 

GRIS voorstander is, maar dit kan niet van het budget van projectsubsidies, wat bedoeld is 

voor structurele hulp. De gemeente moet dit elders begroten. Bovendien moet het CBS in 

deze de geëigende weg volgen en een officiële vraag stellen aan de adviesraad. 

 In de commissie financiën is een opmerking gemaakt over de aanvraag projectsubsidie van 

11.11.11 in relatie tot de oprichting van een nieuwe progressieve denktank (Minerva), met 

de bedenking dat er een conflict zou kunnen ontstaan als de gemeente dit ‘financiert’. 

http://www.grislubbeek.be/
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De voorzitter benadrukt opnieuw dat een officieel antwoord enkel kan volgen op een offici-

ele vraag. De criteria voor subsidiëring zijn nooit gelinkt aan politieke voorkeuren van welke 

strekking ook, integendeel wel aan andere afgesproken en goedgekeurde criteria. Bovendien 

is de 11.11.11-koepel een pluralistische organisatie. 

c. Overzicht en toewijzing werkingskredieten 2016 

 Aan de duurzaamheidsambtenaar is een overzicht gevraagd van 2016. Van de voorziene € 

2300 is € 1115,98 uitgegeven, € 1184,02 niet opgebruikt. 

 Eigen werking: € 60,50 van de voorziene € 250 uitgegeven voor de website. 

 Fairtrade: van de € 5000 die begroot was voor dit jaar (behalen label) is € 3469,68 uitgege-

ven. Voor volgend jaar is € 2500 voorzien. 

7. Projecten: 

a. Engagementsverklaring SDG’s gemeenteraad Lubbeek (SDG’s als kader van toekomstig Lokaal 

Mondiaal Beleid) 

Wegens tijdsgebrek wordt dit agendapunt uitgesteld naar de volgende ALV. De voorzitter geeft 

een korte toelichting: 

 De SDG’s (Sustainable Development Goals) hebben toepassing op het lokale niveau. Meer 

info is terug te vinden www.vvsg.be/internationaal 

 binnen de GRIS kan het interessant zijn om op langere termijn verder te werken, eventueel 

moet hiervoor een aparte avond georganiseerd worden. 

 een mogelijke eerste actie is het ondertekenen van een engagementsverklaring. 

b. Ethisch bankieren en ethisch aankoopbeleid gemeente Lubbeek: uitgesteld 

c. Klimaatactieplan: wordt  voorgesteld op de gemeenteraad van januari 2017. Quid 

klankbordgroep? 

d. Jaarverslag 2016: oproep tot het indienen van de jaarverslagen van elke lidorganisatie. 

8. Varia:  

a. Eindjaarsactie Graindor Kivu 

Revival van de koffieplantages en hun producties in Kivu, met hulp en ondersteuning van 

Vredeseilanden. Colruyt heeft dit product in zijn aanbod geplaatst. Indien er 42000 dozen koffie 

verkocht worden, krijgen de plaatselijke coöperatieven een vast contract. 

Alle info op de blog van Yvan Godfroid: www.mo.be/wereldblog/schrijf-je-mee-

koffiegeschiedenis  

b. Nieuwe data: volgende ALV donderdag 23 maart 2017 

c. Mededeling: de duurzaamheidsambtenaar neemt een jaar verlof zonder wedde. De GRIS vraagt 

met aandrang continuïteit of vervanging in de gemeentelijke ondersteuning. 

 

 

 

 

Verslag: Guy Sprengers. 
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