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GRIS ALV-vergadering 11 juni 2015 
 

 

Agenda 

1. Ann Bongaerts en Jens Vancleynenbreugehel zijn te gast 

2. Goedkeuring verslag ALV 19 maart  

3. Financies: 

4. Overzicht subsidies 2015 en overdracht 2014  

a. Aanvraag Noodhulp voor Nepal mits begrotingswijziging  

b. Aanvragen werkingssubsidies  

c. Werkingskosten GRIS website  

d. Advies van het DB over de toekenning van de projectsubsidies 2015: ter goedkeuring voor 

te leggen aan de ALV  

5. Opvolging activiteiten en werkgroepen 

a. Voorbereiding Wereldmarkt 14 juni 2015 

b. Rapportering AFF 22.05  

c. Lubbeek Fairtradegemeente 

d. Cocktailbar op het 11 julifeest Lubbeek 

e. Lokale ontwikkelingssamenwerking in 2020: een werkgroep 

f. Afscheid schepen Katrien Stroobants 

6. Varia  

a. Groeten van Lotte 

b. JVS 2014 op de website van de GRIS www.grislubbeek.be 

c. Nieuwe data 

   

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:  Johan Flamez 

 

Verontschuldigd:   Barbara Brugmans, Valentijn Desmedt, Lotte Van Eyck, Christine D’aes, Piet Laga, 

Guy Sprengers, Mia Ulens 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Geert Bovyn, Magda Heireman, Dirk Maes, Benita Van Hurck, VBS Lubbeek 

(Tinne en Rosita), Astrid Costermans en Frieda Vaes, Katrien Stroobants 

 

Verontschuldigd:  Dirk Nijs, Rina Robben, Katrien Stroobants, Magda Verbeelen Marc Vanneste 

Marijke Gidts, Jos Swinnen 

  

Uitgenodigd: AnnBongaerts en Jens Van Cleynenbreugehel 

 

 

http://www.grislubbeek.be/
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1. Jens Van Cleynenbreughel vertelt het vervolg van zijn Nepalverhaal. 

Vorig jaar ging Jens naar Katmandu/Nepal voor de opvang en begeleiding van straatkinderen in het 

kader van zijn opleiding orthopedagogie aan  de KUL. Door corruptie van een lokale stagebegeleider 

was het project vervallen tot de aanwezigheid van 30 straatkinderen in een vervallen pand met een 

minimum aan begeleiding. Zijn stageproject werd stopgezet maar Jens bouwde toch interessante 

contacten op tijdens de wachttijd voor zijn terugkeer. Dit leidde tot de opstart van een nieuwe activiteit 

samen met de organisatie ‘The Big Umbrella’ en ‘Child Protection Outreach’. Hij plant terug te gaan 

eenmaal hij is afgestudeerd in het kader van een master ‘Cultural Development’. 

Na de aardbeving van 25 april in Nepal lanceerde hij een oproep via de sociale media voor het 

verzamelen van noodhulpgoederen en dit met groot succes. Dank zij DHL kon hij een volle container 

(800 kg) opsturen naar Nepal. De oproep werd op vraag van het dagelijks bestuur van de GRIS helaaas 

te laat opgenomen op de website van de gemeente. 

Het project komt in aanmerking voor het budget ‘sponsoring’. Jens zal een aanvraag indienen. 

Ann Bongaerts: project in Nicaragua 

Naam van deze vierdepijler:Corazones Unidos, wat betekent: ‘Verenigde harten’. 

Ann schetst aan de hand van een PPP het land en zijn recente geschiedenis. 

Haar broer Toon is arts en leidt in Nicaragua  de NGO ‘Prosalud’. Het project Corazones Unidos sluit 

aan bij deze NGO en organiseert ambulante ondersteuning van families in Tarrabona met een familielid 

met mentale of fysieke handicap. De hulpverlening kan zowel aan huis als in een dispensarium (vzw 

STIJN). De contactpersoon is een lokale fysiotherapeute. Er wordt professionele ondersteuning gegeven 

door vrijwilligers en stagiaires  van hier en van ginder.  

CorazonesUnidos organiseert hier opbrengstactiviteiten zoals eetfestijnen, fuiven en de sponsorfietstocht 

MONICARE, waarvan de folder werd meegestuurd met de uitnodiging van deze vergadering. 

Meer info vind je op hun website. 

Het project komt inaanmerking voor projectsubsidies. 

2. Goedkeuring verslag 19 maart 2015 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

3. Financies: 

a. Overdracht niet gebruikte kredieten 2014: 

De schepen Katrien Stroobants meldt dat van het budget 2014 er 13.506.08 euro van de 

voorziene 17.000 euro werden opgebruikt. De resterende 3094 euro worden overgdragen naar de 

post projectsubsidies van 2015, die nu in totaal 17094 euro bedraagt. 

b. Het totale budget 2015 komt zo op 22.094 euro als volgt verdeeld: 

 200 euro werking GRIS 

 2.300 euro subsidies activiteiten lidorganisaties  

 17094 euro projectsubsidies 

 2000 euro sponsoring 

 500 euro voor de fairtradegroep 

De voorzitter dankt de schepen voor de inspanningen die ze deed om de financies als nog op peil 

te brengen na het mislopen van de 15000 euro overheidssubsidies. 

c. Werkingskredieten 2015: 

i. De aanvraag van de Amnestybriefschrijfgroep Lubbeek voor de aankoop van brieven en 

postzegels twv 250 euro werd goedgekeurd. De bewijsstukken hiervoor worden 

binnengebracht. 



 
 

Verslag ALV 11 juni 2015    
3 

 

ii. De aanvraag van de VBS St. Martinus Lubbeek voor de aankoop van didactisch 

materiaal voor het vastenproject Broederlijk Delen Kuska twv 161euro is geagendeerd 

op het volgende college van burgemeester en  schepenen. 

d. Website Gris: 

er werd 60,50 euro van de werkingskosten van de GRIS betaald voor de website van de GRIS 

voor 2015-2016. 

e. Advies projectsubsidies 2015 

Voor 2015 heeft het dagelijks bestuur van de GRIS de negen projectaanvragen goedgekeurd: 

Artsen zonder vakantie – Fifala Mali – Isimbi Rwanda – Mwana Ukwanda Rwanda – Kisangani 

Congo – Palestijnse Circusschool – Wereldsolidariteit – Hands in Action Filipijnen – 11.11.11.  

Het advies van de GRIS aan het college om elk project evenveel te geven werd door de 

vergadering goedgekeurd. Het getekende exemplaar werd aan Benta Van Hurck overhandigd ter 

voorlegging aan het college.  

Elk project krijgt bijgevolg 1898 euro toegekend. Elk door het college goedgekeurd project 

verbindt er zich toe feedback te geven via het gemeentelijke infoblad. 

f. Noodhulp voor Nepal 

Op 10 mei vroeg het dagelijks bestuur van de GRIS aan het schepencollege om 3000 euro 

noodhulp van het budget I.S. over te maken aan het consortium 12-12 om de noodsituatie na de 

aardbeving van 25 april in Nepal te ondersteunen en deze som per begrotingswijziging later te 

recupereren voor het budget I.S.. Het college van 18 mei verwierp ons voorstel. Er werd geen 

motivatie voor deze beslissing toegevoegd. Schepen Geert Bovyn wijst er op dat er geen 

noodhulp meer voorzien is in de actuele begroting I.S. De voorzitter repliceert dat dit geen 

noodhulp uitsluit en dat noodhulp vroeger altijd per begrotingswijziging werd toegekend. 

4. Opvolging activiteiten 

a. Rapportering Afrikafilmfestival op vrijdag 22 mei in zaal Santro (Magda Heireman): 

Opnieuw een geslaagde editie. Ongeveer 90 aanwezigen. Grote tevredenheid over de ernstige 

maar ook poëtische film Timbuktu. Mooie opbrengst van de vrije gift en de bar (ongeveer 550 

euro) en een goede verkoop aan de stand van Fifala. Het spijtig misverstand met de VBS 

Lubbeek die niet kwam opdagen voor de voormiddagfilm wordt volgend jaar goed gemaakt. 

Magda dankt de gemeente en in het bijzonder Benita voor de materiële en logistieke steun. 

b. Voorbereiding Wereldmarkt 14 juni 

De laatste afspraken werden overlopen. Johan stuurt nog een mail naar alle deelnemende 

projecten. Er wordt zonnig en droog weer voorspeld. 

c. Fairtradegroep Lubbeek 

De geplande bijeenkomst werd naar een latere datum uitgesteld. 

d. De 11 juliviering ‘Lubbeek Feest!’ staat in het teken van duurzaamheid. Het korte-ritten -

actieplan zal er gepromoot worden en er wordt een weggeefmarkt ingericht. Geert Bovyn vraagt 

of iemand een cocktailbar kan organiseren met fairtrade en streekproducten. De vraag wordt ook 

in ander adviesraden gesteld. 

5. Varia 

 Lotte Van Eyck die in 2012 was toegetereden tot de kerngroep van de GRIS laat weten dat ze 

naar Madrid is verhuisd. Ze laat iedereen de groeten doen. 

 Het jaarverslag 2014 werd voorgesteld aan de gemeenteraad op 29 april. De integrale versie van 

het verslag op de website van de GRIS en binnenkort ook op de website van de gemeente. 

 De uiteenzetting over de werkgroep ‘lokale ontwikkelingssamenwerking in 2020’ werd naar de 

volgende vergadering doorverwezen. 

 Door een politieke afspraak binnen deze legislatuur neemt Jo Pierson vanaf september 2015 de 

schepenbevoegdheden van Katrien Stroobants over. Jo wordt dus de nieuwe schepen van I.S. 
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De voorzitter dankt  schepen Katrien voor haar inzet gedurende de voorbije 2.5 jaar en schenkt 

haar namens de GRIS een klaproosje van de Palestijnse circusschool als herinnering. De schepen 

antwoordt dat ze de functie van I.S. een boeiende ervaring heeft gevonden. 

6. Nieuwe data 

Volgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 17 september om 20 u in het 

gemeentehuis te Lubbeek. 

 

 

 

 

Verslag: Johan Flamez 


