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GRIS ALV-vergadering 4 december 2014 
 

 

Agenda 

1. Goedkeuring verslag 11 september 2014 

2. Nieuwe reglementen subsidies vanaf 1 januari 2015 (activiteiten lidorganisaties, sponsoring en 

projectsubsidies) 

3. Budget 2015 en overdracht resterend bedrag 2014. Meerjarenplan I.S.? 

4. Aanvragen projectsubsidies 2015 

5. Wereldfeest 2015 op ‘Het Octaaf’ op zondag 14 juni 2015? 

6. Afrikafilmfestival 2015? 

7. Opvolging lidorganisties 

a. 11.11.11. 

b. Wereldsolidariteit 

c. Stop the Killings op 9  december  

d. AzV  

e. Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

f. Fifala 

g. Mwana Ukundwa 

h. Hands in Action 

i. Fairtrade 

j. andere? 

8. varia: Kortfilm ‘Bagdad Messi’, Infoblad, andere 

9. Nieuwe data 

 

 

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

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

 

Verontschuldigd:   Barbara Brugmans, Valentijn Desmedt, Lien Geutjens, Piet Laga 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Geert Bovyn, GBS Linden (Liesbeth Verheyden), Magda Heireman, Dirk Maes, 

Dirk Nijs, Rina Robben, Katrien Stroobants, Marc Vanneste, Benita Van Hurck, 

Magda Verbeelen, VBS Lubbeek (Tine De Vos, Maria Sprengers) 

 

Verontschuldigd:  
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1. Goedkeuring verslag 11 september 2014 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

2. Nieuwe reglementen subsidies vanaf 1 januari 2015 (activiteiten lidorganisaties, sponsoring en 

projectsubsidies) 

De Gemeenteraad heeft in november de wijzigingen ivm de reglementeringen rond Internationale Sa-

menwerking bekrachtigd.  

Deze wijzigingen gaan in vanaf januari 2015. Al wat niet gewijzigd is blijft bestaan, zoals bijvoorbeeld 

de reglementering voor de projectsubsidies. 

Wat verandert effectief? 

 Schrapping van de posten "Vredesprijs" en "Noodhulp". 

 Nieuwe richtlijnen voor organisatie van evenementen die door de GRIS zelf worden opgezet. 

 Subsidies voor Noordactiviteiten in Lubbeek: dit was de vroegere post ‘werkingssubsidies’; 

hiervoor is nu een apart reglement opgesteld, met een budget van € 2300. 

o Vroeger kon een subsidieaanvraag ingediend en verantwoord worden op de ALV van de 

GRIS; na goedkeuring volgde de betaling door de penningmeester van de GRIS. 

o Nu moet de aanvraag vooraf aan de activiteit gebeuren, aan het schepencollege (CBS) 

met tegelijk een kopie aan de voorzitter van de GRIS. De GRIS geeft onmiddellijk ad-

vies – het CBS neemt daarop een beslissing – de aanvrager en de GRIS krijgen die be-

slissing. Na de activiteit kunnen de kosten (facturen) voorgelegd worden - vier weken la-

ter betaalt de gemeente de aanvrager. 

o Uitsluiting van gemeentelijke scholen: deze moeten eventuele aanvragen doen langs de 

meerjarenplanning en de eigen begrotingsaanvraag. 

 

 Sponsoring: is een nieuwe post, die van 1 januari 2015 af ingaat, met een budget van € 2000. Er 

wordt wel onderscheid gemaakt tussen: 

o NOORD-activiteit voor "goede doel": € 100: kan forfaitair vier maal toegekend worden. 

o ZUID-activiteit : maximaal € 400 per aanvraag, eveneens vier maal toe te kennen, maar 

dit bedrag wordt opgesplitst in een getrapte toekenning:  

 1 x bij voorstelling op de AV GRIS en  

 1 x bij respons aan de (Lubbeekse) bevolking. 

3. Budget 2015 en overdracht resterend bedrag 2014. Meerjarenplan I.S.? 

Ter herinnering: in 2013 heeft gemeente Lubbeek van de Vlaamse overheid geen subsidies voor 

internationale samenwerking gekregen. Daarop is gezocht naar eigen middelen, en is dit in de jongste 

begrotingsopmaak opnieuw bekeken. Het CBS heeft in zijn laatste zitting een begroting goedgekeurd 

voor de periode 2015 – 2019. De gemeenteraad van 17 december 2014 moet dit nog bekrachtigen. 

 Werkingskosten GRIS zelf:  € 200 

 Subsidies noordactiviteiten: € 2300 

 Projectsubsidies:  € 14000 

 Sponsoring:   € 2000 

 Fair Trade:   € 500 (voor werkingskosten drukwerk en acties). 

Dit brengt het totaal te besteden budget voor IS op € 19000, plus de overdracht van 2014. 

Tegelijk is er een principeakkoord om bij de afrekening van het verlopen jaar het saldo over te dragen 

aan de post Projectsubsidies. 
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4. Aanvragen projectsubsidies 2015 

Er is nog tijd tot eind 2014 om een project in te dienen. Momenteel zijn zes aanvragen geregistreerd: 

Artsen zonder Vakantie – Fifala Mali – Isimbi Rwanda – Mwana Ukundwa Rwanda–Palestijnse 

Circusschool – Wereldsolidariteit. 

Nog in voorbereiding en nog te verwachten: Hands in Action Filipijnen – 11.11.11 – Kisangani Congo. 

Zoals gebruikelijk vraagt het CBS advies aan de GRIS. Na analyse wordt een besluit genomen en een 

voorstel geformuleerd. Na uiteindelijke goedkeuring door het CBS worden de subsidies betaald aan de 

ngo’s van de projecten. 

Van de aanvragers van de Projectsubsidies wordt verwacht dat ze elk om beurt hun project voorstellen in 

het Infoblad, nadat er eerst een overzicht zal verschijnen. 

5. Wereldfeest 2015 op ‘Het Octaaf’ op zondag 14 juni 2015? 

Na de goede evaluatie van het eerste Wereldfeest en de intentie om dit in 2015 te herhalen, heeft zich een 

interessante mogelijkheid aangeboden, namelijk de grootse viering van 200 jaar Octaaf in Lubbeek, waar 

gans Lubbeek in betrokken wordt. De eerste voorbereidende vergadering is bijgewoond door de 

voorzitter en de secretaris. Het idee van een Wereldfeest op de slotdag (met afsluitend evenement) is er 

goed ontvangen en opgenomen in de planning. 

Probleem is echter dat een gemeentelijke adviesraad niet als adviesraad kan aantreden op een dergelijk 

evenement. Het CBS heeft de aanvraag geblokeerd omdat de gemeente zich niet wil koppelen aan eender 

welke organisatie met confensionele strekking. De gemeente steunt het initiatief via het archief en de 

heemkundige kring, en op logistiek vlak. Wat wel kan is dat GRIS-leden met hun organisatie individueel 

deelnemen. Er zal dus geen Wereldfeest plaatsvinden in 2015, de naam verandert daarom in 

Wereldmarkt. De intentie om onze projecten voor te stellen en nieuwe mensen te ontmoeten past 

naadloos in de doelstelling van de deelnemende ontwikkelingsorganisaties en  van het Octaaf.  

Volgende deelnemers zijn al akkoord: Transitiegroep – HIA – Mwana Ukundwa – Wereldsolidariteit – 

Fairytale – Fifala – Kisanganu – Klaprozenproject – SIAL – 11.11.11. 

Een werkgroep buiten de GRIS volgt dit op. 

De GRIS wenst in de toekomst wel opnieuw een Wereldfeest te organiseren. 

6. AfrikaFilmfestival 2015 

De ALV neemt de principiële beslissing om opnieuw een AFF te organiseren. Hiervoor moet een 

werkgroep opgericht worden met als opdracht: contacten met AFF, filmkeuze, propaganda, zoeken naar 

project om de film aan te koppelen, vraag naar logistieke en financiële steun bij de gemeente enz. 

Tevens is er een voorstel om eventueel een kinderfilm te programmeren (bijvoorbeeld op zondagmiddag, 

met nadien pannenkoeken). Een eerste nazicht naar beschikbaarheid van zaal Santro leverde geen vrije 

data op. Er wordt verder gezocht naar mogelijkheden in de Paasvakantie. Eventuele andere locaties: 

STIP Binkom, parochiezaal Linden, Lubbeek Sint-Bernard of Pellenberg, of in de turnzaal van de VBS 

Sint-Martinus. 

Samenstelling werkgroep: Magda, Bob, Christine, Johan, Rina, Guy, Barbara. Eerste vergadering op 

woensdag 14 januari 2015. 

7. Opvolging lidorganisaties 

a. 11.11.11. 

Opbrengst en financies van de voorbije actie zijn nog niet helemaal afgerond, omdat nog steeds 

stortingen kunnen toekomen. 

Verslag van onze acties: 

 Politieke startactie ‘Sorry is niet genoeg!’op 17/10: in beide scholen in Linden zijn 

appelen verdeeld,met goede respons van de ouders en kinderen, Toneelking Linden en 

de scholen zelf hebben actief deelgenomen. 

 Broodzakken: traditioneel een succes. 
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 Deur-aan-deur: Lubbeek blijft volharden, maar het wordt elk jaar moeilijker om alle 

straten te ‘bemannen’. Niet alle rondes zijn gedaan. 

 Opbrengsten: 

o Sint-Maartensvuur: ± € 2500 

o Spaghettislag Linden: € 4320 (groot succes) 

o Sponsorwandeling VBS Linden: €860 

Besluit: we evenaren 2013 (€ 38600) ondanks minder omhaling, maar met beter resultaat in de 

activiteiten.  

Eind februari volgen definitieve cijfers via 11.11.11-nationaal. 

b. Stop the Killings (STK) op 9 december: 

Traditioneel voert STK actie op 10 december, internationale dag van de mensenrechten, tegen de 

verdrukking van mensenrechtenactivisten in voornamelijk Colombia, Guatemala en de 

Filipijnen. Dit jaar is gekozen voor 9 december in de hoop de dag nadien de pers te halen om de 

problematiek meer te kunnen benadrukken. Tegelijk kan op de website van STK gestemd 

worden voor de ‘Human rights award’, waar voor elk van voornoemde landen een activist is 

voorgedragen. Op 9 december verzamelen alle sympathisanten om 18u aan het Centraal station 

in Brussel voor een symbolische actie, nadien volgt de uitreiking van de award  in de 

Beursschouwburg. Samenkomst vanuit Leuven om 17u15 aan het station. 

c. Wereldsolidariteit – Schoneklerencampagne: 

In enkele maanden tijd verzamelde WS 13278 handtekeningen en kledinglabels als steun aan de 

campagne, met de bedoeling vijf Belgische modeketens te overtuigen toe te treden tot Fair Wear 

Foundation, een onafhankelijke controleorganisatie die audits uitvoert naar onder andere de 

arbeidsomstandigheden, wat de cruciale eis is van de campagne. JBC heeft op 4 november 

aangekondigd dat ze lid geworden zijn. Ook Bel&Boheeft ondertussen getekend. Na twintig jaar 

campagne voeren lijkt de kanteling toch ingezet. 

d. Artsen zonder Vakantie:  

AzV, samen met Lumos, Memisa en het Sinterklaasfonds, heeft drie weken vertoefd in Congo 

(Kisantu-Matadi-Boma), specifiek voor een klompvoetmissie. In voorbereiding op deze missie 

was een inzameling gedaan in Mechelen. In Bakongo is er theoretische en praktische opleiding 

gegeven aan alle artsen opdat ze patiënten verder kunnen opvolgen. Het resultaat was echter 

wisselend, overwegend door corruptie. 

Een bezoek aan een plaatselijk weeshuis anderzijds was zeer confronterend. 

Een verslag is in opmaak en zal te lezen zijn op de Gris-website. 

e. Mwana Ukundwa, Rwanda: 

Het project waar aan 420 kinderen scholing en opvoeding wordt aangeboden en waar vooral 

gewerkt wordt rond gezondheid en preventie, is nu nog meer uitgebreid. In de plaatselijke 

tuintjes worden groenten en fruit gekweekt zodat voor eigen voorziening kan gezorgd worden 

(a.o. bananen, groene kool, pruimen). Hiervoor is er genoeg (duurzame) steun verkregen van de 

plaatselijke landbouwingenieurs. Ook zijn varkens gekocht en ingevoerd. 

f. Hands in action, Filipijnen: 

Aan een lokaal stadje waar eerder al ziekenhuisbedden waren gegeven is nu een container met 

350 ziekenhuismatrassen geleverd. 

HIA werkt sinds kort samen met Wereldmissiehulp op gebied van giften en sponsoring, ook 

wordt een teveel aan kleren doorgegeven aan Wereldmissiehulp. 
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g. Vluchtelingenwerk Vlaanderen: 

De gastvrije awards zijn uitgereikt in de zes verschillende categorieën en daarboven nog de 

publieksprijs, waarbij de winnaars elk € 1000 in ontvangst mochten nemen: 

 Gemeente: Kruibeke 

 Vereniging: Kids parlement 

 Individu: Daniël Aliet, Begijnhofkerk Brussel 

 Bibliotheek: Turnhout 

 School: Vrije Basisschool Olsene 

 Bedrijf: Boomkwekerij Boon Tielrode 

 Publieksprijs: Sint Janscollege Sint Amandsberg 

SIAl stelt zich ook telkens kandidaat voor deze awards. 

h. Fifala, Mali 

Momenteel is er moeilijke communicatie met de directie van de school. Er is recent een netwerk  

opgericht met Vlaamse organisaties in Mali, wat boeiend is qua uitwisseling. 

‘Timboektoe’ is een nieuwe film die eind december in première gaat en die de plaatselijke  

toestand mooi vertoont. 

Vzw Fifali heeft zich geregistreerd bij vierdepijlersteunpunt (zie: www.4depijler.be). 

i. Fairtrade 

De werkgroep heeft een beslissende vergadering gehouden. Er is uiteindelijk toch het intiatief 

genomen om een opreop in het infoblad te publiceren en een folder klaar te maken met een 

oproep aan alle lokale handelaars om mee te werken aan wat zal heten ‘Lubbeek Lekker Lokaal’. 

Verdere opvolging wordt besproken in de volgende vergadering. 

j. Geert Bovyn: 

Voorstel om Johan Theys, die werkt in de cacaoindustrie uit te nodigen om te vertellen over hoe 

deze industrie werkt en hoe hij kijkt op fairtrade. Eventueel samen of in confrontatie met een 

vertegenwoordiger van FairTrade. Kan hier een initiatief voor gezocht worden binnen de 

Fairtradegroep? 

8. Varia: 

a. Kortfilm ‘Badgad Messi’: doorverwezen naar de werkgroep AFF. 

 

b. Vraag van de voorzitter om tegen eind januari de teksten voor het jaarverslag te bezorgen. 

9. Nieuwe data 

a. AFF: woensdag 14 januari 2015 

b. Fairtradetrekkersgroep op donderdag 19 maart 2015 om 19 u 

c. ALV: donderdag 19 maart 2015 om 20 u 

d. Werkgroep Wereldmarkt, na de volgende infovergadering met de Parochieploeg half januari. 

 

 

 

Verslag: Guy Sprengers. 

http://www.4depijler.be/

