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GRIS ALV-vergadering 19 september 2019 

Agenda 

We verwelkomen vooreerst Batou Manneh uit Gambia, lokale medewerker van Halaai Xale. 

1. Verslag ALV van 6 juni 2019 

2. Financies:  

a. overzicht uitgaven werkingskosten,  

b. overzicht aanvragen projectsubsidies 2020  

c. nieuwe aanvragen sponsoring Refugie Walk,  

3. Evaluaties:  

a. Wereldmarkt van 9 juni 2019 

b. SDG avond van 10 september 2019 

4. Stand van zaken H-eerlijke avondmarkt van 26 oktober 2019 

5. De Lubbeekse fair-0-meter 

6. Opvolging aanwezige lidorganisaties 

7. Hernieuwing engagementsverklaring SDG’s op de commissie van oktober 

8. Varia en nieuwe data 

9.  

Aanwezigheden: 

Stemgerechtigde leden 

  

Aanwezig:  Astrid Costermans, Marianne Costeur, Christine D’aes, Francis De Blauwe, Johan 

Flamez, Victor Scheys (Scouts Lubbeek), Pieter Sermeus, Guy Sprengers, Jos Swin-

nen, Bieke Verlinden, Hannelore Vertessen. 

Verontschuldigd: Barbara Brugmans, Valentijn De Smedt, Magda Heireman, Helene Huybens, Rina 

Robben, Tom Petré, Saskia Schelfaut 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Werner Boullart, Geert Bovyn, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Annelies Symons, 

Johan Van Engeland 

gemeente: Pieter Verheyden (schepen IS), Michiel Awouters (ambtenaar I.S.), 

 

Verontschuldigd:  Anne Bongaerts, Kirsten Baeyens, Johan Bulteel,  

 

Uitgenodigd:   Batou Manneh (coördinator Halaai Xale Gambia). 
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De voorzitter verwelkomt Batou Manneh, de plaatselijke coördinator in Gambia van Halaai Xale. 
 

 

1. Goedkeuring verslag 6 juni 2019: 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

2. Financies: 

a. Overzicht uitgaven: 

i. Werkingskosten: budget van € 2500, waarover op dit moment enkel de informatie dat 

Amnesty Lubbeek € 250 heeft ontvangen. 

ii. De Gris zelf ontvangt jaarlijks € 200 voor eigen onkosten, zoals de website (€ 50), of 

voor onverwachte uitgaven. Overzicht en verantwoording gebeurt via het jaarverslag. 

iii. Tegen einde december zullen de dertien goedgekeurde projectsubsidies 2019 betaald 

worden, € 14800 in totaal, € 1138,46 per project. 

iv. Sponsoring: tot vandaag is € 300 uitgegeven, er is dus nog € 900 beschikbaar. 

v. FairTrade, zijnde de H-eerlijke markt en de SDG-avond: hiervoor is € 3500 voorzien. 

Daarvan is reeds € 987,62 gebruikt (affiches, flyers, drank SDG). Er rest nog € 2512,38 

b. Projectsubsidies 2020: tot vandaag slechts vier aanvragen: Wereldsolidariteit, Halaai Xale, 

Kisangani en Mwana Ukwunda.  

De einddatum voor indiening is 31 oktober, de voorzitter schrijft een herinnering aan alle orga-

nisaties. Het dossier moet tijdig binnen zijn, nadien kan nog het nog aangevuld of vervolledigd 

worden. 

Korte omschrijving van de projectsubsidie-aanvraag door aanwezige indieners: 

i. Halaai Xale: Astrid geeft een kort overzicht van hun realisaties, een uitgebreid verslag is 

te lezen op de Griswebsite. 

➢ De kinderopvang telt tussen de twintig en de veertig kinderen, afhankelijk van de ac-

tiviteiten van de ouders, hun leeftijd schommelt tussen de twee en vijf jaar. 

➢ Op vraag van de gemeenschap zelf is gestart met de bouw van de school, het is nu 

een pre-school. 

➢ In september 2020 wordt de school geopend, de kleuterschool zal ongeveer 160 kin-

deren kunnen opnemen. 

➢ De speeltuigen worden ter plekke nagemaakt, naar Belgisch model. 

Batou Manneh is de plaatselijke coördinator voor alles: de ladiesgarden, de pre-school, 

de nurseryschool (kleuterschool). Hij apprecieert zeer sterk de hulp van Lubbeek. Deze 

financiële input helpt vooral de ouders en de kinderen, o.a. voor de opvang van de kin-

deren tijdens het werk, of door het aanbod van maaltijden aan de kinderen, of het opvol-

gen van de hygiëne. Hij bedankt de Gris voor het mogelijk maken van die hulp. 

De ALV stelde volgende vragen: 

➢ Hoeveel leraars zijn er en wie betaalt hen? 

Antwoord: het is geen overheidsschool, dus moet de financiering zelf gezocht wor-

den, het foodproject is zelfbedruipend; er wordt een kleine bijdrage gevraagd van de 

ouders, maar er is hoop op verbetering in de toekomst. 

➢ Is de dagopvang duur? 

Antwoord: in euro komt dit ongeveer neer op 10 cent per dag, maar daar staat veel 

tegenover: pampers, eten, kleding, enz. Een goed opvoeding vindt men belangrijk, 

daarom wordt getracht om zo goed mogelijke kleding en schoolgerief aan te bieden. 

ii. Wereldsolidariteit: de projectsubsidie gaat jaarlijks naar Guatemala, meer bepaald naar 

de partners waarmee de Stuurgroep Leuven sinds 2003 en partenariaat heeft afgesloten. 

In 2019 is een nieuwe overeenkomst getekend voor de komende twee jaar. Van de zijde 

http://www.grislubbeek.be/
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van Leuven zijn de partners Beweging.net, het ACV en de CM. Plaatselijke partnerorga-

nisaties zijn: CGTG, een sociale organisatie/vakbond, MTC, die de boeren verenigd in 

San Marcos (grenst aan Mexico) en MOJOCA, wat staat voor Movimiento de Jóvenes 

de la Calle (beweging van en voor straatjongeren). Wereldsolidariteit ondersteunt even-

eens deze organisatie.  

MOJOCA biedt opvang aan straatkinderen en jongeren in de hoofdstad, waar ze ten 

prooi vallen aan drugs, geweld en uitbuiting door doodseskaders van rivaliserende ben-

des, ze leven er in de ergst denkbare omstandigheden. Bij MOJOCA kunnen en komen 

ze terecht in zelfhulpgroepen, in opvanggezinnen, in educatieve centra en krijgen ze 

psychologische bijstand en gezondheidszorg, met de steun van Wereldsolidariteit. 

De middelen van projectsubsidie 2020 zullen gebruikt worden voor de financiering van 

de technische vorming en scholing van 41 jongeren, specifiek gaat het om kookcursus-

sen, patisserie, snit en naad, schoonheidszorgen en mechaniek. 

Aanvullende informatie: ook bij de Provincie Vlaams Brabant bestaat de mogelijkheid om een 

subsidie aan te vragen voor een erkende ngo, of ter ondersteuning van een vierdepijler. 

 

c. Sponsoring: van het totale budget van € 1200 is € 200 gegaan naar Charlotte Vanhellemont voor 

haar Kilimanjaro-challenge, zij geeft feedback op de ALV van december. 

Er zijn op dit moment zes (mogelijk zeven) aanvragen voor de Refugee Walk, verdeeld over 

twee groepen. 

Werner Boullart geeft volgende motivatie voor dit engagement: 

Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, die hun land moeten ontvluchten omdat ze 

vervolgd worden omwille van hun politieke overtuigen verdienen onze solidariteit! 

Het is onze humane plicht om hen te helpen, bij te staan. Voor ons team kozen we de 'toepasse-

lijke' naam: 'Shelter from the Storm'. Deze mensen verdienen een veilige haven van waar ze te-

rug aan de toekomst kunnen bouwen. 

Voor het derde jaar op rij neem ik deel aan de Refugee Walk, inderdaad deze mensen verdienen 

onze volgehouden solidariteit. 

De Refugee Walk is in de eerste plaats een 'solidariteitstocht', we zijn solidair met de vluchtelin-

gen! 

Daarnaast echter is het ook sponsortocht. We laten ons sponsoren door vrienden, kennissen, fa-

milie, sympathisanten, .... we halen geld op dat geschonken wordt aan Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen. Elke deelnemer is verplicht € 100 mee te brengen. Extra financiering kan door gif-

ten van burgers, zie: www.refugeewalk.be/project/22879. 

Daarnaast is er een tweede groep uit Pellenberg ‘Bergop-bergaf’, met voorlopig twee personen. 

Ter verduidelijking: Vluchtenlingenwerk Vlaanderen heeft verschillende financies verloren, 

maar wenst absoluut zijn ‘Infopunt’ behouden, dat is de plek waar asielzoekers die toekomen te-

recht kunnen voor koffie, thee, soep, maar ook voor (professioneel en te betalen) juridisch ad-

vies. De inkomsten van de Refugee Walk gaan integraal daar naartoe. De Walk is dit jaar in het 

Leuvense met start aan Hal 5, Christine doet een oproep naar vrijwilligers voor de dag zelf. 

Conclusie: op basis van de aanvragen die nu gekend zijn wordt € 600 gegeven aan de Refugee 

Walk. Mochten er nog aanvragen toekomen kan het Dagelijks Bestuur autonoom beslissen. 

 

De ALV is akkoord, een positief advies wordt overgemaakt aan het CBS. 

 

 

 

http://www.grislubbeek.be/
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3. Evaluatie: 

a. Wereldmarkt van 9 juni 2019 

Na afloop is een bevraging gehouden bij acht deelnemers. Algemeen werd de markt als positief 

ervaren, met een goede sfeer, hoewel het weer minder goed was en er duidelijk minder publiek 

aanwezig was. 

Nadelig: bescheiden belangstelling, het waren enkel geïnteresseerden die langs kwamen, het lukt 

maar niet om het publiek dat specifiek voor het buffet komt naar de standen te lokken. Sommige 

standhouders stonden ook wat verder afgelegen, dit is moeilijk op te lossen. 

De muzikanten hadden goede optredens, echter ze zijn niet voorgesteld. 

Er is geprobeerd om het geheel te verduurzamen, dit is slechts gedeeltelijk gelukt en was weinig 

zichtbaar (herbruikbare, composteerbare borden en bekers konden afgewassen worden, maar zijn 

niet gerecupereerd). 

Quid 2020? 4/8 zeggen ja, 3/8 zeggen: hangt er van af, 1/8 zegt neen, want geen meerwaarde. 

De parochieploeg en Octaaf blijven vragende partij. 

b. SDG-avond van 10 september 2019: uiteenzetting door Heleen Voeten van VVSG: 

Positief is dat er voldoende belangstelling was voor een eerste avond. 

Uiteenlopende meningen: sommigen vinden dat de toelichting wat concreter mocht zijn, er wa-

ren te veel aanbevelingen voor de gemeente zelf, voor anderen was het informatief wel waarde-

vol, net omdat de complexe materie gebundeld en met goede voorbeelden gebracht werd. De 

vragenronde nadien ging niet echt meer over de SDG’s. De koppeling naar de verschillende do-

meinen werd uitgelegd, maar moet wel degelijk uitgewerkt worden door de gemeente zelf. 

Vraag vanuit de ALV: wat gaat de gemeente hier mee doen? 

Antwoord: er is het engagement om de SDG’s mee te pakken in het beleidsplan, om het bij alle 

afdelingen in de gemeente te introduceren om zodoende de domeinen te koppelen, er volgt een 

opleiding voor de administratie. 

Heleen Voeten heeft tools aangereikt en hoe die moeten geïnterpreteerd worden om nadien ver-

der te gaan en te evolueren; daarvoor is het nodig dat ze het managementteam komt opleiden. De 

diensten zelf hebben een actieplan opgemaakt dat gelinkt wordt aan de SDG’. 

De voorzitter benadrukt dat het proces door de GRIS in gang is gezet, maar dat het aan de ge-

meente is om dit uit te werken. 

 

4. Stand van zaken H-eerlijke markt 26 oktober 2019:  

Michiel geeft een overzicht: affiches en flyers zijn besteld, deze worden verspreid in Lubbeek. Op de 

gemeentelijke website is ook informatie geplaatst. Het materiaal voor de standhouders is gereser-

veerd, de muziek is in orde. Voor de kinderanimatie zijn offertes gevraagd. Er hebben zich al 21 

deelnemers ingeschreven. De bar wordt verzorgd door Amnesty en SIAL. 

De scouts vragen ter zitting of de JIN voor animatie kan zorgen om op die manier geld in te zamelen. 

Antwoord: het aanbod moet individueel kunnen ingevuld worden, niet het animeren van groepen. 

De scholen worden eveneens betrokken; de leerlingen krijgen lessen over eerlijke handel, over die 

thema’s moeten ze vlaggen knutselen en ophangen op de markt. Komen ze langs, dan krijgen ze een 

geschenkje. 

De FairTradewerkgroep vraagt de ALV zijn mening te geven over de aanvraag van FLOW. Dit is 

een professionele multidisciplinaire praktijk die eigenlijk de markt wil gebruiken om reclame te ma-

ken en klanten te ronselen. De ALV vindt dit weinig relevant voor een H-eerlijke markt, ze hoort 

meer thuis in een gezondheidsmarkt. Ter info: de criteria zijn: lokale activiteiten, duurzaam, sociaal 

en ecologisch, niet enkel voor het goede doel, maar mag ook winstgevend zijn.  

Wordt dus afgewezen.  
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5. De Lubbeekse fair-0-meter: 

Samen met de gemeente is de enquête – een nulmeting onder de naam ‘Fair Trade begint hier’ - inge-

vuld. Het werd een moeilijke oefening, met moeilijke vragen, maar ook moeilijk om de juiste informatie 

te vergaren over wat de gemeente zoal doet op gebied van aankoop of aanbestedingen. 

Lubbeek haalde een score van 54/100, cfr het rapport 

In vergelijking met andere ons omliggende gemeentes is de score gelijklopend, maar we scoren onder het 

globale gemiddelde, maw het resultaat is relatief, ook omdat vragen kunnen gesteld worden over het in-

strument zelf. 

Reflectie van de trekkersgroep: 

➢ Deze groep is onderbemand, en ze groei niet, waardoor ze beperkt is in slagkracht. 

➢ De basis moet bevraagd worden: zijn we het label nog wel waard? Wie in de gemeente volgt 

FairTrade op? 

➢ Opdracht voor het CBS: er moet nagevraagd worden hoe elk beleidsdomein binnen de gemeente 

hier tegenover staat, wordt er effectief naar FairTrade-producten gezocht, wordt hierop controle 

gedaan? Wordt er druk gezet op de handelaars? 

De trekkersgroep dringt er op aan dat dit mee in de regelgeving wordt opgenomen, gelijk voor welk 

evenement. 

 

6. Opvolging aanwezige lidorganisaties: 

11.11.11: de klassieke Lubbeekse activiteiten komen aan bod: deur-aan-deur omhaling in alle ge-

meentes van 8 tot 11/11, Sint-Maartensvuur op 10/11, Spaghettislag Scouts Linden op 11/11, Pellen-

berg buurt op 18/11. De campagne start met een politieke actie aan de Lindense scholen op 25/10. 

Nieuw is de kajaktrail, wat een sponsoractiviteit is, die in Noord-Frankrijk wordt gehouden. 

Thema: ‘Changemakers, of het versterken van de publieke ruimte. 

 

7. Hernieuwing engagementsverklaring SDG’s op de commissie van oktober 

In 2017 is deze engagementsverklaring ondertekend, want goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit en-

gagement moet in 2019 hernieuwd worden. Is geagendeerd op het CBS van 23 september. 

Tegelijk is het de week van de duurzaamheid van 18/9 tot 25/9. In deze week worden de SDG’s zoveel 

mogelijk in de kijker gezet, vandaag zijn alle gemeentelijke medewerkers bezocht en geïnformeerd. 

Vraag vanuit de ALV aan de schepen: is de GRIS betrokken bij de opmaak van het meerjarenplan, zoals 

dit bepaald wordt door het decreet? 

Antwoord voorzitter: de GRIS is niet betrokken bij de concrete opmaak in deze fase. 

Antwoord schepen: het financiële plaatje is opgemaakt door het schepencollege en door de beleidsme-

dewerkers. De aanbevelingen van de GRIS, zoals neergeschreven in het memorandum, werden meege-

nomen. Eerst worden de grote lijnen uitgetekend, nadien wordt bekeken welke elementen kunnen aange-

pakt worden over de verschillende adviesraden en qua duurzaam beleid (SDG). Het gemeentelijk beleid 

heeft de intentie om de adviesraden meer te betrekken en te interpelleren over bepaalde doelstellingen. 

 

8. Varia:  na de vorige avond rond armoede (zie vorige ALV), wordt gevraagd naar medewerkers om 

nogmaals een gelijkaardig initiatief op poten te zetten. 

 

9. Datum volgende vergadering:  

a. Donderdag 19 december om 19u: FairTrekkersgroep Lubbeek 

b. Donderdag 19 december 2019 om 20u: Algemene Ledenvergadering 

 

Verslag: Guy Sprengers. 

http://www.grislubbeek.be/
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