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GRIS ALV-vergadering 8 mei 2014 
 

 

Agenda 
 

1. Verontschuldigingen en Goedkeuring verslag ALV 16 januari 2014  

2. Toelichting door Van Cleynenbreugel Jens bij zijn project in Nepal. 

3. Afrikafilmfestival 16 mei (19u30) in zaal Santro: stand van zaken  (Christine D’aes) 

4. Evaluatie Wereldfeest 30 maart (Dirk Nijs) 

5. Toelichting door de schepen I.S. Katrien Stroobants bij het vernieuwde reglement voor subsidies I.S. 

voor informatieve, culturele, educatieve of sensibiliserende activiteiten. 

6. Financies 2014 

a. Advies noodhulp (2 aanvragen)  

b. Aanvragen werkingskredieten 

c. Advies aanvragen projectsubsidies 2014: stand van zaken 

7. Jaarverslag GRIS 2013 

8. Opvolging aanwezige lidorganisaties 

9. Varia en nieuwe data 

 

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

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

Desmedt 

 

Verontschuldigd:   Barbara Brugmans, Lien Geutjens 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Geert Bovyn, Philippe Goddevriendt, Dirk Nijs, Katrien Stroobants, Benita Van 

Hurck,  

 

Verontschuldigd:  Magda Heireman Dirk Maes, Rina Robben, Magda Heireman, VBS Lubbeek 

 

Uitgenodigd: Jens Van Cleynenbreugel 
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Het verslag volgt de chronologische volgorde waarin de agendapunten zijn besproken. 

 

1. Toelichting door Jens Van Cleynenbreugel bij zijn project in Nepal 

Jens gaat voor zijn opleiding orthopedagogiek een praktijkstage volgen in Nepal. 

Dit kadert in het een project dat vanuit Zwitserland en Zweden wordt aangestuurd. Plaats is de hoofdstad van 

Nepal, Kathmandu, waar gewerkt zal worden met straatkinderen, voor wie de dagelijkse problemen immens 

zijn (malnutritie, drugs, geweld, seksueel misbruik, …) Twee organisaties die al actief zijn zullen Jens en 

zijn medestudent begeleiden: CHILD (Center for health, Intellectual and learning developement)  en Street to 

School (educatie en rehabilitatie). Hun taak zal vooral bestaan in het ondersteunen van werknemers, het op-

stellen van preventieprogramma’s en het geven van therapieën (muziek, kunst, spel, individuele therapie) 

Op verschillende manieren wordt naar sponsoring of financiële hulp gezocht, onder meer om een generator 

te kopen of huren, alsook medicijnen, kleren, sport- en spelmateriaal. Zie www.child-nepal.com.  

Vertrek op 12 september voor 5,5 à 6 maanden. 

Vraag naar sponsoring door de gemeente, via de GRIS? 

 Tot vandaag konden studenten nog niet gesponsord worden. 

 Budget is voorzien, maar er moeten afspraken gemaakt worden, zonder reglement kan het niet. 

 Een bepaalde som kan evenwel aangewend worden van zodra het er is. 

 Voorstel: 

o Op basis van uitgaven of nood aan uitgaven een vraag opstellen 

o Overleggen met de promotor wat nodig is. 

o Project lijkt betrouwbaar. Indien er resultaat is van onderhandelingen rond sponsoring, wordt 

hij hiervan verwittigd. 

o Intern is niet bepaald of terugkoppeling naar de gemeente moet, maar via sociale media 

(blog) bestaat al betrokkenheid. 

2. Goedkeuring verslag ALV 24 oktober 2013 

Zonder opmerkingen goedgekeurd. 

3. Toelichting door schepen Katrien Stroobants bij het vernieuwde reglement voor subsidies I.S voor 

informatieve, culturele, educatieve of sensibiliserende activiteiten 

De toelichting rond het meerjarenplan is uitgebreid beschreven in het verslag. Enkele vragen dringen zich 

op: 

 Staat de tekst van het meerjarenplan op de gemeentelijke website? 

 Is die tekst op basis van ons advies van 16 januari nog gewijzigd? En kan vanuit adviesraden ge-

vraagd worden om aanpassingen te doen? Wanneer is die tekst definitief? 

De schepen antwoordt de ALV met het volgende: 

 Op de website is nog niets verschenen. 

 De definitieve tekst is voorgesteld op 16 januari, aanpassingen gebeuren niet voor details, enkel in-

dien ze significant genoeg zijn en als ze zich opdringen. Dit kan pas halfweg de legislatuur. 

 Bevraging aan adviesraden is vooraf gebeurd, maar heeft geen inhoudelijke consequentie. 

De schepen vervolgt met verbazend nieuws: het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking 

heeft de budgetaanvraag van gemeente Lubbeek niet aangenomen. Dit is per brief gemeld op 11 april 2014. 

Dit is echter niet vooraf gemeld aan de voorzitter of aan het Dagelijks Bestuur. 

Gevolg: gemeente Lubbeek ontvangt geen subsidies Internationale Samenwerking van de overheid! 

De duurzaamheidsambtenaar heeft gepolst naar motivering bij het Vlaams Agentschap en bij VVSG.  

 Van de 136 aanvragen zijn er slechts 86 weerhouden. 

 Eigen initiatieven worden wel gesubsidieerd. 

 Vooral de projectsubsidies worden niet aanvaard, omdat gemeentelijke gelden niet naar derden mo-

gen gaan. 

http://www.child-nepal.com/
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 Enkel Vredesprijs en FTG zijn valabel. 

Het college heeft na overleg volgende voorstellen, maar heeft nog niets beslist: 

 Omdat er een budgetwijziging voor moet gebeuren, kan de gemeente die verloren € 15000 niet zelf 

aanpassen. 

 Deze maatregel geldt voor de volgende drie jaar (2014, 2015, 2016), dan pas kan een budgetwijzi-

ging doorgevoerd worden. 

 Wat rest is terugvallen op eigen middelen, zijnde € 10.000 per jaar voor de volgende drie jaar. 

 Mogelijke oplossing: de projectsubsidies schrappen of andere posten herverdelen. 

De schepen stelt voor dat een nieuw advies geformuleerd wordt en dat de gemeenteraad hierover beslist in 

zijn zitting van eind juni. 

De voorzitter benadrukt dat het Dagelijks Bestuur zich hierover in een aparte vergadering moet buigen en dat 

nadien in juni een extra ALV wordt samengeroepen. 

Vanuit de ALV komt het voorstel om eventueel het resterende GRIS-saldo van € 7450 toe te voegen om de 

werking te financieren. Vraag is of dit budget opnieuw kan ingeschreven worden. 

Conclusie: 

 € 15000 kan niet gerecupereerd worden via de overheid. 

 Het CBS stelt het resterende bedrag van € 10.000 ter beschikking. 

 Deze situatie is geldig tot 2016, pas dan is een nieuwe aanvraag mogelijk. 

 Nieuwe voorstellen moeten geformuleerd worden. 

 De schepen maakt een samenvatting inbegrepen de timing waarbinnen de voorstellen bij het CBS 

moeten landen, en mailt dit met zekerheid ten laatste vrijdag 9 mei 2014 door. 

Eigenlijke agendapunt: vernieuwde subsidiereglement: 

Het DB heeft zich in een aparte vergadering met de schepen gebogen over dit reglement en enkele aanpas-

singen geadviseerd. De schepen laat weten dat een definitieve versie niet klaar is, maar dat enkel opmerkin-

gen over de timing weerhouden worden, mede omdat voor alle adviesraden dezelfde reglementen nage-

streefd worden. 

Daarop verlaat de schepen de vergadering omdat een andere afspraak op de agenda staat. De voorzitter uit 

zijn ongenoegen omdat de GRIS-agenda opgesteld is in  functie van de aanwezigheid van de schepen. Mocht 

de schepen dit vooraf gemeld hebben kon de agenda alsnog aangepast worden. 

4. AfrikaFilmfestival 16 mei 

Alle praktische regelingen rond zaal, vertoning, bar, project en dergelijk zijn rond. 

Reclame kan en mag nog gemaakt worden via mail of via affiches. 

5. Evaluatie Wereldfeest 30 maart 

 De samenwerking heeft gemaakt dat het Wereldfeest een groot succes heeft gekend. 

 Het concept klopte. 

 Zowel deelnemende standhouders als publiek  gaven niets dan positieve reacties. Een feestelijk gevoel 

overheerste. 

 Zeer goede logistieke steun van de gemeente. 

Besluit: voor herhaling vatbaar, een draaiboek is in voorbereiding. 

6. Financies 2014:  

a. Advies noodhulp: twee aanvragen 

i. Rode Kruis Vlaanderen voor overstromingen in Burundi: voldoet aan de criteria. 

ii. Fifala vzw voor noodhulp voor voedselhulp voor weeskinderen in Mali: wat dubbel qua 

quotering: enerzijds noodhulp, maar eigenlijk vanuit een structureel probleem, wat meer 

past binnen vraag naar projectsubsidies. 
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Hoe dan ook geen advies mogelijk omwille van niet uitgeklaarde subsidiëring. 

b. Aanvragen werkingskredieten 

Subsidiëring voor VBS Lubbeek ten bedrage van € 196,75 is goedgekeurd op het CBS. 

Jaarlijkse bijdrage voor de GRIS-website: € 60,50: wordt betaald door de penningmeester. 

c. Advies aanvragen projectsubsidies 2014: stand van zaken  

Uitgesteld tot na de nieuwe beslissing. 

7. Jaarverslag GRIS 2013 

Is digitaal verzonden naar de gemeenteraadsleden, maar is dit jaar voor het eerst niet toegelicht op de 

gemeenteraad zelf. 

Het verslag bestaat in gedrukt versie, maar is tevens te lezen op de GRIS-website. 

8. Opvolging activiteiten lidorganisaties 

a. SIAL 

Vrijdag 20 juni is wereldvluchtelingendag. Het thema is - met dank aan  het WK voetbal - Fair 

Play. Aan het station van Leuven worden ’s morgens flyers bedeeld en symbolische ‘scheids-

rechterfluitjes’ meegegeven. Zie website Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 

Christine roept op tot deelname aan het station. 

b. Wereldsolidariteit – Schoneklerencampagne 

 Op donderdag 24 april is de ramp in Rhana Plaza herdacht op de Meir in Antwerpen. 1138 

kaarsjes zijn gebrand voor de slachtoffers. Tevens zijn enkele kledingzaken bezocht met de 

vraag om druk uit te oefenen op de directies van de textielbedrijven inzake Schone Kleren. 

 Deze week in Vlaanderen: SchoneKlerentoer, o.a. op 6 mei in Brussel, met getuigenissen 

van Jef Van Hecken (medewerker WS in Bangladesh) en Sohrab Ali (vakbondsleider Ban-

gladesh) en Pascal Platel. 

o Ondanks het zware werk en moeilijke leefomstandigheden behouden de vrouwen 

(80% van de arbeiders in de kledingindustrie) hun waardigheid. Bovendien zijn het 

harde werkers die absoluut willen werken voor een betere toekomst. 

o Naar verluidt zijn er 59 vakbonden aanwezig die allen zijn gelinkt aan een politieke 

partij, maar slechts een 8-tal zijn effectief met vakbond en verdediging van de arbei-

ders bezig. Er is lichte vooruitgang merkbaar op gebied van veiligheid en preventie 

in de fabrieken. 

o In België spitst de campagne van WS zich toe op een vijftal kledingketens, met 

vooral druk om toe te treden tot de Fair Ware Foundation, een onafhankelijke orga-

nisatie die audits uitvoert op de ganse keten van productie. Steeds meer kledingmer-

ken onderkennen het probleem. Ook hier lichte vooruitgang. 

c. Artsen zonder Vakantie: 

 Azv heeft een blog waarop postfactum verwijzing naar het wereldfeest. 

 Op de jaarvergadering is een ander model aangenomen. In plaats van acht landen wordt 

slechts in vijf landen ingezet met dezelfde teams (Congo, Rwanda, Burundi, Benin, Burkina 

Faso). Hierdoor verhoogt de duurzaamheid en is er betere opvolging en evaluatie van het 

gedane werk. 

 Het BTC (Belgische Technische Coöperatie) heeft zwaar geknipt in de financies. Ook ter 

plekke zijn reorganisaties doorgevoerd. 

d. Startavond 11.11.11-campagne: 

Thema is voedselveiligheid, met vooral het accent op verspilling en het niet-consumeren. Het is 

een zoektocht naar mechanismen en oplossingen om dit te bewerkstelligen. 
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9. Varia: 

 Voorstel om de datum van de ALV ook in de activiteitenkalender van de gemeente op te nemen. Een 

aanvraag hiervoor moet gebeuren via ‘Uit in Vlaanderen’. De duurzaamheidambtenaar wil dit op 

zich nemen. 

 Vermits de GRIS een gemeentelijke adviesraad, heeft zij het recht om vergaderingen zoals DB of 

van een of andere werkgroep in gemeentelijke vergaderlokalen te houden. 

Er zijn lokalen in de sporthal, of in zaal Santro. Een aanvraag hiervoor gebeurt best via de cultuur-

dienst van de gemeente. 

 

10. Nieuwe data ALV en DB. 

 Geen nieuwe datum afgesproken. Ongetwijfeld volgt een extra ALV in juni. 

 

 

 

Verslag: Guy Sprengers. 


