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GRIS ALV-vergadering 1 maart 2018 

Agenda 

1. Verslag ALV 7 december 2017 

2. Financies: aanvraag OKRA Binkom 

3. AFF Lubbeek 20 april opvolging 

4. Oktaaf Quid? 

5. Vereenvoudiging aanvragen subsidieformulieren (Kurt) 

6. Opvolging lidorganisaties 

7. Memorandum Lokaal Mondiaal Beleid (I.S.) legislatuur 2019 - 2024: inhoud en actieplan 

a. Inhoud memorandum en eisenbundel voor de volgende legislatuur 

b. Contact politieke partijen van Lubbeek 

c. Contact lokale pers 

d. Contact andere adviesraden rond de D.O.D.'s 

e. Actie zichtbaar maken D.O.D.'s op gemeenteraad april 

8. Varia: update ledenlijst op CBS, jaarverslag GRIS 2017, Dag van de vrijwilliger op 10.03, dag van de 

4de pijlers (24.02) 

9. Nieuwe data 

 

 

 

Aanwezigheden: 

Stemgerechtigde leden 

  

Aanwezig:  Valentijn De Smedt, Johan Flamez, Piet Laga, Guy Sprengers 

 

Verontschuldigd: Barbara Brugmans, Christine D’aes, Jos Swinnen, Mia Ulens, 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Werner Boullart, Geert Bovyn, Francis De Blauwe, Tom Petré, Pieter Sermeus, Ma-

ria Sprengers, Luc Vandegaer, Bieke Verlinden 

gemeente: Kurt Vermoesen 

 

Verontschuldigd:  Jos Corveleyn, Astrid Costermans, Magda Heireman, Dirk Maes, Dirk Nijs, Jo Pier-

son (schepen IS), Rina Robben, Koenraad Van Coppenolle  
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We verwelkomen de nieuwe vertegenwoordiger van Lubbeek Leeft, Mon Celis, in zijn vroegere actieve le-

ven onderwijzer lagere school en leerkracht moraal in het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Met zijn pensio-

nering in Lubbeek blijven hangen, en nu ook in de gemeentepolitiek verzeild geraakt. 
 

1. Goedkeuring verslag 7 december 2017 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

2. Financies 

Slechts één aanvraag voor werkingssubsidies door Okra Binkom. 

Het betreft een aanvraag tot tussenkomst voor de jaarlijkse filmnamiddag voor leden en niet-leden. 

Jean-Pierre Coppens, actief in de Vierde Pijler ‘Belgium Brick Children School Foundation’ in Ne-

pal, is een voormalig Canvasregisseur. Hij heeft mee de documentaire ‘Nieuwsmaker’ geregisseerd. 

Deze documentaire vertelt in vier delen het verhaal van de nieuwsdienst van NIR-BRT-VRT over de 

laatste 50 jaar. Voor de filmnamiddag worden deel 1 en 2 getoond. 

Okra vraagt tussenkomst voor de huur van zaal Santro: € 40, en voor de promotie (affiches en fly-

ers): € 96. In totaal € 137. 

De opbrengst gaat integraal naar het project. Het geld van vorige initiatieven heeft tot volgende re-

sultaten geleid: 

• Uitbreiding van de (medische) mogelijkheden in een school voor CP-kinderen (Cerebral pal-

sie), waardoor 11 kinderen kunnen opgevangen worden. 

• Naailessen aan moeders, in zoverre dat ze na een opleiding van drie jaar via microkredieten 

hun eigen naaimachine kunnen aankopen. 

Mogelijk wordt volgend jaar de nieuwe film ‘The Gods of the Mountains’, over het leven in Nepal 

en Tibet, getoond. 

De ALV van de Gris keurt deze aanvraag goed, wordt nog per brief aan het CBS bevestigd door de 

voorzitter. 

3. AfrikaFilmfestival Lubbeek 2018: opvolging 

Via contacten met de parochieploeg van Sint Kwinten Linden is – naast zaal Santro - een tweede locatie 

gevonden voor de kindervertoning. 

➢ Kinderfilm: Animal United: 

o Zaal Santro om 9u voor de school van Binkom 

o Kerk Linden om 13u voor de beide Lindense scholen en Pellenberg 

➢ Avondvertoning: The Chocolate Case in zaal Santro om 19u30. Een film over de moeilijke strijd 

binnen de cacao-industrie om eerlijke handel na te streven en slaafvrije chocolade te produceren. 

In de kerk is alle materiaal voorzien: scherm, stoelen, beamer, audioapparatuur.  

Het gemeentebestuur zorgt in zaal Santro voor de logistieke ondersteuning, analoog aan vorige edities. 

De bestelling voor de bar is geplaatst. 

Suyana Peru is het project dat wordt voorgesteld en waarnaar de opbrengst gaat. 

De organisatie AFF heeft ons 1000 fout gedrukte affiches bezorgd, de gemeente overplakt op een 100-tal 

affiches deze fout met onze eigen informatie. Deze wordt verspreid volgens de gekende kanalen, flyers 

kunnen ook verdeeld worden. Een elektronische flyer wordt door de voorzitter nog verstuurd. 

4. Octaaf 10 juni 2018? 

Op de derde vraag van de Gris aan het college van burgemeester en schepenen om in 2018 de Wereld-

markt te organiseren op zondag 10 juni tijdens Het Octaaf op domein 't Serclaes te Lubbeek werd als 

volgt geantwoord (nog geen schriftelijke bevestiging):  

De Gris mag een Wereldmarkt organiseren op twee voorwaarden: 

1. Ze doet dat op eigen initiatief zonder vermelding van Het Octaaf in de propaganda.  

http://www.grislubbeek.be/
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2. De Gris werkt mee tijdens de gemeentelijke organisatie Lubbeek Feest op zaterdag 8 juli (werkda-

tum), wat niet zozeer een kopie van de FairTrademarkt mag worden, maar bijvoorbeeld met een activi-

teit voor de jeugd. De gemeente is op zoek naar een nieuw concept met een breder aanbod (brade-

rie/kermis/kinderanimatie/ …) 

De ALV stemde in met beide voorwaarden. 

Conclusie: 

➢ Octaaf op zondag 10 juni: Wereldmarkt. Wie kandidaat is mag zich bij de voorzitter melden. De 

gemeente zorgt voor de logistieke ondersteuning (o.a. een tiental tenten zijn aangekocht). We 

houden opnieuw een quiz over alle standen. Activiteiten vanuit de Gris kunnen zijn: workshops, 

dans, creatiefs. Alles moet via de officiële weg gebeuren. 

11.11.11, Isimbi, Halaai Xale, Nicamigos zijn al kandidaat. 

➢ Zaterdag 8 juni is nog maar een werkdatum. Ideeën zijn welkom. Die datum is ondertussen be-

vestigd. 

5. Vereenvoudiging aanvragen subsidieformulieren: 

a. Een officiële bevestiging van de huidige ledenlijst van de Gris is in orde gebracht en formeel 

aan het CBS bezorgd. Deze is ondertussen goedgekeurd door het college. 

b. Subsidieaanvragen zelf: 

i. Aanvraagformulieren zij up-to-date op de Gris-website. 

ii. De teksten zijn vereenvoudigd. 

iii. Er is een centraal mailadres gemaakt: intsamenwerking@lubbeek.be.  

iv. Er moeten geen aanvragen meer uitgeprint, ondertekend en afgeleverd worden, alles 

kan via elektronische weg. De datum van de mail geldt als ontvangstdatum. 

c. Belangrijk is dat de aanvragen – naar de letter van het reglement – tijdig worden ingediend. 

Eventuele aanvullingen kunnen nadien nog vervolledigen. Dit is belangrijk om ook tijdig de 

aanvragen te verwerken en ze uit te betalen. 

PS: de aanvragen 2018 moeten nog door de Gris geadviseerd worden. 

6. Opvolging lidorganisaties 

a. Vzw Nicamigos: na de herstructurering is nu ook een nieuwe folder verschenen. Ook wordt 

opnieuw ‘Monicare 2018’ aangeboden, een andere reis die te voet of per fiets, of via inleef-

activiteiten Nicaragua leert ontdekken en beleven.  

b. Jaarverslag: nog niet alle teksten zijn binnen. Wordt wel afgewerkt tegen de gemeenteraad 

van april. De definitieve tekst is ondertussen aan de administratie overgemaakt. 

c. Halaai Xale organiseert voor de vierde maal een ontbijtbuffet op zondag 29 april in de paro-

chiezaal van Sint Bernard. 

7. Memorandum Lokaal Mondiaal Beleid (I.S.) legislatuur 2019-2024: 

Bespreking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (DOD's of SDG's of Agenda 2030) en de toepassing 

er van op de Lubbeekse situatie in voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 

2018. Bedoeling is om een statement te maken naar het beleid voor de regeerperiode 2019-2024, inbe-

grepen vragen aan de politici van alle partijen, vanuit de memoranda van 11.11.11 en de VVSG, die elk 

een gericht format aanbieden. 

Het Dagelijks Bestuur heeft in zijn laatste vergadering besloten dat, omdat de gemeente de engage-

mentsverklaring van de DOD’s heeft ondertekend zij moet overgaan tot concrete actie: 

1. Het principieel akkoord is er, het actieplan - hieraan gekoppeld - is op het CBS echter niet ter 

sprake gekomen. Toch heeft de gemeente als taak de DOD’s - bestaande uit 17 blokken - zicht-

baar te maken binnen de gemeentelijke structuren. 

2. Eveneens zichtbaar maken aan Lubbeekse bevolking. 

3. Alsook aan verschillende sociale structuren: scholen, jeugd, bibliotheek, culturele verenigingen, 

… 

http://www.grislubbeek.be/
mailto:intsamenwerking@lubbeek.be
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Concrete actie vanuit de GRIS:  

➢ we houden een sensibiliseringsactie op de gemeenteraad van woensdag 24 april:  

o de voorzitter stelt traditiegetrouw het GRIS-jaarverslag voor, maar zal het accent leggen 

op de DOD’s en het streven naar een Lokaal Mondiaal Beleid. De beste introductie is 

het filmpje dat het VVSG-internationaal-team maakte. 

o We onthalen vooraf de gemeenteraadsleden en de pers met een informatiestand en fly-

ers. Hiervoor  materiaal dat echter vrij duur is in aankoop, maar eventueel via de provin-

cie kan gehuurd worden. De voorzitter vraagt het CBS om toelating. Deze toelating is 

ondertussen gegeven. 

➢ Nadien kunnen we de politieke partijen opzoeken of aanschrijven en hen vragen de DOD’s te in-

tegreren in hun beleidsprogramma. 

➢ Met de DOD’s gaan we tevens naar andere adviesraden, wat eigenlijk de taak is van de gemeente 

zelf, in casu van de schepen IS en duurzaamheid (cfr. vorig verslag). 

➢ Donderdag 12 april wordt een extra GRIS-vergadering gehouden om dit agendapunt verder uit te 

werken. Een uitnodiging volgt. 

In de huidige situatie heeft de gemeente een schepen IS, is er een budget IS en is er een ambtenaar die - 

weliswaar deeltijds – het luik IS beheert.  

De discussie naar wat voor ons belangrijk is, leverde volgende aandachtspunten op: 

1. Alleszins behouden wat er is; de inspanningen van alle voorgaande jaren tonen dat een adviesraad 

internationale samenwerking in Lubbeek nodig en nuttig is. 

2. Financieel: 

a. Procentuele verhoging van het budget Projectsubsidies. Nu is het budget voor verschillende 

jaren vastgelegd, terwijl het aantal aanvragen jaarlijks stijgt. Een eerder voorstel om deze 

subsidies voor 2018 met 25% te verhogen (+ € 3500) is niet aanvaard. 

b. Voor het ganse budget kan bijvoorbeeld gestreefd worden naar een bepaald bedrag per in-

woner. Nu bedraagt dit € 1,5. Waarom niet stijgen naar € 2,5 per inwoner. Waar het ganse 

budget nu € 21500 bedraagt zou dit daardoor stijgen naar € 36250. 

Ter informatie: de opbrengst van de Lubbeekse 11.11.11-campagne komt overeen met         

€ 2,48 per inwoner, waardoor Lubbeek de beste gemeente is in Vlaanderen.  

c. Een groeipad vragen, wat bijvoorbeeld bij het vorige gemeentebestuur kon, maar met het 

huidige niet. 

d. Herbekijken van de verschillende posten in functie van de noden en het groeien van activi-

teiten. De voorzitter heeft op basis van de uitgaven van de voorbije vijf jaar een raming ge-

maakt voor het budget 2018 en overhandigd aan het CBS. Het meerjarenplan had € 21500 

begroot, het gevraagde budget 2018 bedraagt € 28500. Het gaat om volgende elementen: 

i. Kosten Griswerking: € 200 gevraagd - € 200 begroot. 

ii. Subsidies voor culturele en sensibiliserende activiteiten (Werkingssubsidies): € 2500 

begroot en verhoogd met € 3000 voor FairTrade. 

iii. Subsidies aan lidorganisaties (projectsubsidies): € 1500 gevraagd. 

iv. Financiering eigen activiteiten GRIS: 

1. Wereldmarkt op Octaaf: € 500 gevraagd 

2. Afrikafilmfestival: € 500 gevraagd 

3. FairTrade 2018 en H-eerlijke avondmarkt: € 3000 gevraagd en begroot. 

v. Sponsoring; € 2000 begroot 

vi. Projectsubsidies: gevraagd € 1500 per project (totaal € 21000) 

e. Meer flexibiliteit vragen tussen de verschillende posten. 

3. Logistieke ondersteuning van de lidorganisaties, bijvoorbeeld aangepaste huurprijzen voor gemeen-

telokalen. 

http://www.grislubbeek.be/
http://www.vvsg.be/Internationaal/Pages/Internationaal.aspx
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4. Uitbreiding van de ambtelijke ondersteuning. Nu is 10% van de arbeidstijd (3u/week) voorzien, wat 

door Kurt autonoom kan ingevuld worden naargelang de nood. Bijvoorbeeld in voorbereiding van de 

H-eerlijke avondmarkt vraagt dit een bijna voltijdse tijdsbesteding. 

De GRIS kijkt in deze hoopvol naar de aanbevelingen binnen de DOD’s, waar gestreefd wordt naar 

één aanspreekpunt, omdat het Lokaal Mondiaal Beleid verschillende domeinen en raden overlapt. De 

ambtenaar moet opleiding kunnen volgen, contacten leggen met andere gemeentes, communicatie 

voeren naar de bevolking en het beleid activeren en sensibiliseren naar de ganse gemeenschap. 

5. Ethisch bankieren: streven naar een financieel duurzaam beleid door bijvoorbeeld geld te plaatsen op 

een ethische rekening als voorbeeld voor de burgers. 

6. Burgemeestersconvenant: is door de gemeente ondertekend, en wordt door de schepen duurzaamheid 

verder uitgewerkt en uitgediept, bijvoorbeeld in het klimaatplan. Zo wordt op 24 maart een energie-

zuinig huis bezocht. 

7. Migratieproblematiek: streven naar meer diversiteit in het beleid. 

De koepel 11.11.11 heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen een memorandum opgesteld rond het Lo-

kaal Mondiaal Beleid. Daarin zijn drie grote aanbevelingen terug te vinden: 

1. Iedereen aan boord, met als sleutelaanbevelingen:  

a. Het CBS gebruikt de Agenda 2030 als leidraad voor de opmaak van de beleids- en beheers-

cycli 2020 – 2025. 

b. De gemeente gaat in gesprek met het middenveld voor de opmaak en uitvoering van haar be-

leid en toont ambitie voor 2025 en verder. 

c. De gemeente neemt haar rol op in de realisatie van de SDG’s en weegt op het internationale 

beleid door samen te werken met andere steden en gemeenten. 

2. Voorzie mensen en middelen, met als sleutelaanbevelingen: 

a. De gemeente stelt een interne werkgroep of mondiale ambtenaar aan om het overzicht van 

de bestuurlijke initiatieven te bewaken en te coördineren. 

b. De gemeente behoudt een apart budget voor ontwikkelingssamenwerking voor de onder-

steuning van projecten in het Zuiden en/of om lokale organisaties te ondersteunen die zich 

inzetten voor duurzame ontwikkeling wereldwijd. 

c. De gemeente werkt aan een evenwichtig subsidiereglement voor de verdeling van de be-

schikbare publieke middelen. 

3. Wees een mondiale gemeente, met als sleutelaanbevelingen: 

a. De gemeente sensibiliseert over internationale onrechtvaardigheid en het belang van duur-

zame ontwikkeling. 

b. De gemeente erkent de toegenomen diversiteit en implementeert een menswaardig lokaal 

migratie- en diversiteitsbeleid. 

c. De gemeente werkt aan haar eigen ecologische impact op de rest van de wereld. 

d. De gemeente kiest voluit voor een duurzaam aankoopbeleid. 

 

Schepen van duurzaamheid Geert Bovyn heeft al een en ander op de rails gezet om de DOD’s zicht-

baar te maken in de gemeente. 

➢ Een pilootproject met twintig gemeentes is bezig. Info- en sensibiliseringsmateriaal is te 

verkrijgen. 

➢ Driesporen-traject: 

o Beleid: de gemeenteraad keurde dit goed. 

o Politiek integreren van de DOD’s: in de loop van de komende maanden rond een 

bepaald thema ageren, wetende dat alle thema’s met mekaar verband houden. 

o Sensibiliseren van de inwoners rond duurzaamheidsacties, welzijn, loket Hartje Ha-

geland enz. Het draagvlak is bij CBS en GR uitgelegd. Nu wordt dit uitgebreid naar 

diensten en adviesraden via infogesprekken, posters, bibliotheek. Deze ideeën wor-

http://www.grislubbeek.be/
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den geïntegreerd in het volgende meerjarenplan (Beheers- en beleidscyclus). Info 

aan de bevolking via het Infoblad, waar bij elke editie enkele doelstellingen uitge-

legd worden. 

➢ Provincie: de dienst duurzaamheid organiseert een DOD’s-spel naar jeugdbewegingen vanaf 

16 jaar vanaf 30 juni. Adressen van Lubbeekse jeugdverenigingen zijn doorgegeven. Vanaf 

september gaat dit naar de middelbare scholen, derde graad. 

 

Het Dagelijks Bestuur vindt dat het tijd is om zelf een memorandum te ontwikkelen en een aantal 

opeenvolgende acties te ondernemen: voorstelling op de gemeenteraad, implementeren, opleiding 

volgen zo nodig, uitdragen naar de gemeente. Vorige gemeenteraadsverkiezingen is een enquête ge-

maakt die door een enkeling van de partij werd beantwoord. Nu opteren we voor een discussie over 

de DOD’s voor de ganse partij. Nadien is er opvolging en toetsing.  

Om dit te realiseren vraagt de voorzitter om het Dagelijks Bestuur uit te breiden naar een werkgroep, 

met de naam Agenda 2030. Een eerste vergadering is voorzien op donderdag 12 april. 

 

8. Varia:  

a. Dag van de vrijwilliger op 10 maart: eindelijk zijn ook de vrijwilligers van de Gris uitgeno-

digd (Sial, 11.11.11, andere?) 

b. Dag van de vierde pijler op 24 februari: 

Kort verslag van Pieter Sermeus: zoals steeds een boeiende dag waar verschillende projecten 

en landen samen gebracht worden, met vele onderlinge contacten en overleg. Er was een ex-

posé over participatieve initiatieven, waaruit bleek dat de vierde pijlers niet enkel in Neder-

land goed opbrengen en dus goed bezig zijn, maar ook in België. Duidelijk is ook dat er ver-

grijzing sluipt in de sector, en dat verjonging en opvolging nodig is. 

 

9. Data volgende vergaderingen: 

a. Werkgroep ‘Agenda 2030’ op donderdag 12 april om 19u30 in het gemeentehuis. 

b. AFF op donderdag 31 mei om 19u 

c. ALV op donderdag 31 mei om 19u30 

 

 

 

Verslag: Guy Sprengers. 

http://www.grislubbeek.be/

