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GRIS ALV-vergadering 2 december 2021 

Agenda: 

 

We verwelkomen twee gastsprekers. Dries Deruytter van de 11groep Lubbeek komt de resultaten van de ac-

tieperiode 2021 toelichten en Liesbeth Smeyers stelt Transitie Lubbeek voor. 

Agenda: 

1. Goedkeuring verslag ALV 16 september 2021:  

2. Financies 

- Aanvraag 11-groep Lubbeek en sponsoring brochure GRIS 

- Besluit college sponsoring Refugee Walk? 

- Overzicht uitgaven 2021 en resterend budget 

- Overzicht betalingsbewijzen PJS 2021 en aanvragen PJS 2022 

3. Evaluatie AFF, duurzame gemeentes  en H-eerlijke markt 

4. BIB actie: tentoonstelling ‘Internationale Solidariteit in Lubbeek’ en openingsavond op 

22.01.22:  stand van zaken (zie verslag in bijlage) 

5. Opvolging lidorganisaties: ter plaatse te bepalen 

6. Vrijetijdsplatform 4 december 

7. Fairtradetrekkersgroep? Saskia verhuist 

8. Halfwegevaluatie en jaarverslag 2021 

9. Varia en data 
 

 

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

  

Aanwezig:  Marianne Costeur, Christine D’aes, Valentijn De Smedt, Johan Flamez, Wouter Ge-

vaerts, , Magda Heireman, Julie Hendrickx, Helene Huybens, Dirk Maes, Victor 

Scheys, Pieter Sermeus, Liesbeth Smeyers, Guy Sprengers, Jos Swinnen 

Verontschuldigd: Barbara Brugmans, Jos, Corveleyn, Astrid Costermans, Bieke Verlinden 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Kirsten Baeyens, Marijke Gidts, Johan Van Engeland 

gemeente: Michiel Awouters (ambtenaar IS), Geert Bovyn (schepen IS) 

 

Verontschuldigd:  Anne Bongaerts, Werner Boullaert 

 

Uitgenodigd:  Dries Deruytter (11-groep Lubbeek) 
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Resultaten 11.11.11-campagne 2021: 

Overzicht door Dries Deruytter, lid van de 11-groep Lubbeek – de kerngroep die bestaat uit afgevaardigden 

van de vier deelgemeentes – die de jaarlijkse campagne organiseert. Dries coördineert samen met Anita 

Teerlinck en Philippe Buysschaert de deur-aan-deuromhaling in Pellenberg en organiseert de activiteit ‘Pel-

lenberg Buurt’. 

Het globale overzicht toont de resultaten van de verschillende acties in elke deelgemeente over de verschil-

lende jaren. De acties zijn: deur-aan-deur-omhalingen in elke gemeente, Sint Maartensvuur in Lubbeek, Pel-

lenberg Buurt, en de spaghettislag in Linden. Daarbuiten zijn er inkomsten van overschrijvingen en bankver-

richtingen.  

 

Resultaat 2019 2020 2021 

deur-aan-deur 6067,58 0,00 7923,90 

evenementen 8054,47 0,00 6048,09 

overschrijvingen 15691,00 20230,00 10024,00 

vaste schenkers 7212,40 6529,12 0,00 

Algemeen totaal 37025,45 26759,12 23995,99 

De deur-aan-deur ligt dus een stuk hoger dan in 2019, wat een mooi signaal is na het verloren jaar 2020.  

De evenementen hebben daarentegen minder opgebracht in vergelijking met 2019, allicht door covidterug-

houdendheid. 

De resultaten van overschrijvingen en vaste schenkers zijn nog onvolledig, een definitief resultaat wordt pas 

tegen februari verwacht. Die vergelijking kan derhalve nu nog niet gemaakt worden. 

Een omzetting van de inkomsten naar percentages geeft volgend resultaat van 2016 tot 2020, en met een on-

volledig beeld van 2021 (aangepast tot 22 december 2021) 
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Besluit: 

➢ Deur-aan-deur heeft € 1856 meer opgebracht tov 2019. Het blijft een actie die energie vraagt maar 

toch jaar na jaar loont, en dus ook de volgende jaren herhaald wordt. 

➢ Opbrengst evenementen daalt met € 1967, vooral door minder inkomsten bij de spaghettiactie. 

➢ Het is wachten op het resultaat van de overschrijvingen (wordt door 11.11.11 nationaal meegedeeld). 

➢ In het coronajaar 2020 hebben er geen omhalingen, noch evenementen plaatsgevonden, maar is wel 

informatie bezorgd in elke Lubbeekse brievenbus, met de expliciete vraag om over te schrijven, 

hierop is wel degelijk respons geweest met een stijging van € 4539 tov 2019. 

➢ Ook dit jaar is er een politieke actie gehouden aan de beide Lindense basisscholen. De ludieke actie 

– uitdelen van groeibiljetten - bestond er in om mensen aan te sporen tot het duurzaam investeren in 

een betere wereld. 

Wat betreft de nationale trend is het nog te vroeg om resultaten mee te geven. Navraag bij de persverant-

woordelijke leert dat wellicht het resultaat van 2019 kan/zal geëvenaard worden. 

Op provinciaal niveau is Lubbeek al jaren koploper uitgedrukt in  inkomsten per inwoner (2019: € 2,46/in-

woner), wat een sterk element is in eventuele discussies over budgetten met de politieke afgevaardigden. 

In Binkom hebben enkele mensen het plan opgevat om van volgend jaar af opnieuw een gedragen omhaling 

te organiseren. 

De 11-groep evalueert deze campagne in het voorjaar. 

Reacties-interventies ALV: de discussie verlegt zich deels naar het publiceren van artikels in het infoblad. 

➢ In het verleden was er steeds ruimte voorzien voor deze campagne, maar het CBS heeft dit jaar de 

boodschap gegeven dat er sinds dit jaar geen publicatieruimte meer gereserveerd wordt voor de lid-

organisaties van de GRIS, mogelijk wel voor de GRIS zelf. Alleszins is meegedeeld dat de redactie-

raad elk artikel naziet en dit dan goedkeurt of niet. Criteria zijn ons niet bekend.  

➢ Het parochieblad (in elke deelgemeente) biedt een alternatief om artikel met initiatieven en resulta-

ten te plaatsen.  

➢ Reactie door de schepen: 

o Hij wil corrigeren dat het niet opnemen van artikels van – gelijk welke – organisaties geen 

beslissing was van het CBS, maar dat dit een mededeling betreft van de redactieraad. Deze 

mededeling is door het CBS enkel bevestigd. 

o De 11.11.11-campagne haalt meer op dan wat de gemeente aan subsidies voorziet voor de 

ganse werking van de GRIS. Gaat dit bedrag volledig naar 11.11.11 nationaal? Of kan de 11-

groep Lubbeek zelf beslissen voor welke doeleinden dat bedrag gebruikt wordt -  bijvoor-

beeld naar een zelf gekozen project binnen 11.11.11? Dit laatste zou een (symbolische) 

meerwaarde betekenen voor Lubbeek zelf. 

➢ Antwoord ALV:  

o Het is de kracht van de 11.11.11-acties om net geen gemeentelijke return te beogen, maar 

voort te bouwen op, en mee te werken aan, de internationale context die de koepel 11.11.11 

beheert. 

o GRIS-leden steunen verschillende projecten, waarvoor ze zelf acties ondernemen om finan-

cies te vergaren, of hiervoor subsidies aan te vragen, maar ze krijgen vanuit de gemeente ook 

maar een ‘beperkte’ tegemoetkoming. 11.11.11 kiest voor langdurige structurele initiatieven, 

niet voor een versnippering op gemeentelijk niveau. Deze info is terug te vinden op de web-

site van 11.11.11. 

o 11.11.11 steunt ook vierdepijlers, hetzij via subsidies, opleidingen of logistiek. 

o Communicatie hoeft niet enkel via het infoblad, verspreiding kan ook via websites of face-

book van de verschillende organisaties of van de deelgemeentes. Anderzijds moet het sche-

pencollege toch kunnen beslissen om het infoblad wat uit te breiden om organisaties de kans 

te geven artikels te plaatsen. 11.11.11 had bijvoorbeeld in het verleden recht op één 
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bladzijde. De ambtenaar verduidelijkt dat de communicatiedienst beslist heeft om aan geen 

enkele vereniging publicatieruimte te voorzien.  

o De GRIS zelf kan een artikel aanleveren, maar de beslissing tot publicatie wordt ad hoc ge-

nomen, tenzij het gaat om activiteit in samenwerking met de gemeente zoals de H-eerlijke 

markt. Een globaal artikel over de bekomen projectsubsidies zou bijvoorbeeld wel kunnen, 

maar niet voor een individueel project. 

o De suggestie om artikels aan te bieden door een adviesraad wordt opgepakt, en zal opnieuw 

voorgelegd worden aan zowel de communicatiedienst als aan het CBS. Deze suggestie wordt 

door de schepen gedragen. Bovendien kan deze vraag ook voorgelegd worden bij de oprich-

ting van het vrijetijdsplatform. 

Transitie Lubbeek: 

Uiteenzetting door Liesbeth Smeyers. 

Transitie is ontstaan op initiatief van Jeanneke Vandeven op moment dat zijn in Lubbeek kwam wonen. Zij 

was reeds actief bij Transitie Vlaanderen van waaruit ze heel wat enthousiasme en deskundigheid meebracht. 

De basis om de Transitiegroep te starten was een klankbordgroep die de nulmeting CO2  door VITO die  - in 

kader van het burgemeestersconvenant dat gemeente Lubbeek ondertekende – organiseerde, waaruit bleek 

dat in Lubbeek de grootste uitstoot van CO2  kwam door de huishoudens en het vervoer. Daarop werd beslo-

ten dat sensibilisering nodig was, niet individueel, maar via samenwerking met de lokale gemeenschap. 

Transitie is dus een groep mensen die lokaal werkt aan oplossingen voor de klimaatveranderingen door ge-

bruik te maken van de veerkracht van de samenleving. In Lubbeek mikt men vooral op een viertal thema’s: 

➢ activiteiten en initiatieven voor het grote publiek: meest bekend zijn de ‘Repaircafés’(twee maal per 

jaar), met hersteltafels voor klein elektro, fietsenatelier, messen slijpen, hout lijmen, kledij herstellen 

- ruilen van kledij, zaden, planten en struiken – workshops (bijvoorbeeld insectenhotel of vogelkast-

jes maken) – naaicafé enz. Er wordt telkens gezocht naar samenwerking met andere middenveld- of 

lokale organisaties. 

➢ Concrete acties: zijn eigen (kleine) acties die verandering teweeg brengen zoals een snoeptuin (bes-

senstruiken naast de BIB, of in de tuin van Sint-Bernard) of zaadbommen. Autodelen: Jeanneke had 

een autodeelgroep gestart maar deze is nu door omstandigheden gestopt. Om dit ter hervatten moeten 

o.a. de contracten nagekeken worden. 

➢ Sensibilisering:  

o filmavonden (in samenwerking met anderen)  

o Ecocomedy met Steven Vromann (o.a. in samenwerking met GRIS) 

o Aanwezigheid op publieke activiteiten zoals de wereldmarkt of de H-eerlijke markt, soms 

met een of andere interactieve actie. 

o Energiecoöperatie: vindt zijn oorsprong enkele jaren geleden tijdens een infoavond over bur-

gerenergiecoöperaties, maar in 2019 is een doorstart gehouden samen met Start-up Sint-Ber-

nard en enkele individuele burgers. Door contact met Ecoob (energiecoöperatie van Oost-

Brabant) is een Lichtgroep Lubbeek opgericht die op zoek gaat naar goede daken voor een 

eerste project. In een verder stadium zou ook een sociale insteek overwogen worden. 

➢ Structuur en beleidswerk: 

o Op gemeentelijk niveau: Transitie was lid van de cultuurraad (die nu in transitie is), ze nam 

actief deel aan de klankbordgroep van het burgemeestersconvenant, ze zaten in de klimaat-

groep Lubbeek en nemen sinds kort deel aan de GRIS omwille van de link met duurzaam-

heid en sociaal rechtvaardige klimaattransitie. In 2018 kreeg Transitie de titel Duurzame 

Held. 

o Provinciaal, Vlaams, federaal niveau: is niet echt beleidswerk maar ze nemen deel aan kli-

maatbetogingen, aan provinciale klimaatdagen of aan allerhande klimaatactiviteiten. 

Tot slot droomt Transitie van nog meer medewerkers. Info is te vinden op facebook, op hun website 

www.transitielubbeek.wordpress.com, via mail naar transitie.lubbeek@gmail.com.  

http://www.grislubbeek.be/
http://www.transitielubbeek.wordpress.com/
mailto:transitie.lubbeek@gmail.com
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Los van Transitie, maar vanuit de Werkgroep Warm Lubbeek had Liesbeth - in normale vergaderom-

standigheden - iedereen een kaartje willen overhandigen met dank voor het leveren van een waardevolle 

bijdrage aan een warm Lubbeek. Dit is het kaartje! 

 

De voorzitter dankt Liesbeth voor dit overzicht, en geeft aan dat deze presentatie voorzien was als inlei-

ding op de vraag van Transitie om lid te worden van de GRIS. Hoewel ze op de lijst staat is Transitie nog 

niet officieel lid. De GRIS houdt zich ook sterk bezig met de SDG’s rond duurzaamheid of met de 

thema’s van verschillende ontwikkelingsorganisaties die vaak verwijzen naar klimaat, vandaar is het een  

evidentie dat Transitie lid kan zijn van de GRIS. 

De ALV is unaniem akkoord. 

1. Goedkeuring verslag ALV 16 september 2021: 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.  

2. GRIS-BIB-actie: tentoonstelling ‘Internationale Solidariteit in Lubbeek’, en openingsavond: 

De werkgroep die samengesteld werd na de vorige ALV heeft goed en efficiënt gewerkt onder de strakke 

en deskundige leiding van Chris. Dit heeft geleid tot een gedragen concept, waarbij Chris de contactper-

soon is met de gemeente en de bevoegde schepen en administratie. Een deel van de opdrachten en finan-

ciering wordt door de gemeente gedragen, een ander deel is voor de GRIS zelf. 

De definitieve titel is: ‘Lubbeek reist solidair de wereld rond’. 

De flyer beschrijft de reis langs de verschillende projecten op de drie continenten, een idee van Astrid. 

Deze flyer en de tekst voor het infoblad van januari-februari zijn door de communicatiedienst goedge-

keurd. De BIB verstuurt de uitnodiging op 20 december, eventueel met een herhaling op 10 januari naar 

de eigen mailinglijst en naar de voorzitters van de Lubbeekse verenigingen. Daarnaast zijn affiches en 

flyers klaar om in handelszaken uit te hangen, en verschijnt informatie op de gemeentelijke website en 

facebookpagina, alsook op de GRIS-website en via Uit-in-Vlaanderen. GRIS-leden kunnen zelf de elek-

tronische flyer verspreiden. Deze kosten worden door het budget van de BIB gedragen. 

Openingsavond: de aanwezigheid van Els Hertogen is bevestigd, zij brengt een presentatie van haar boek 

(Van Liefdadig naar rechtvaardig). Tijdens de receptie - die nadien door de BIB wordt aangeboden – 

houdt Els een signeersessie en is er mogelijkheid om het boek te kopen. De volledige organisatie van het 

openingsmoment is in handen van Chris, zowel de inschrijvingen als het bewaken van het toegelaten 

aantal personen, rekening houdend met het maximum van zestig aanwezigen en uiteraard met de gel-

dende Coronamaatregelen. 

Tentoonstelling zelf: duidelijke afspraken zijn – alweer op basis van de ervaring van Chris – gemaakt. In 

totaal zijn veertig panelen beschikbaar. De GRIS zal beneden naast de trap zijn plaats krijgen, SIAL 

krijgt een aparte plaats, Amnesty zal de bestaande ‘schrijftafel’ gebruiken, alle andere projecten (over de 

drie continenten) staan op de bovenring in volgorde van de reis, De concrete opstelling (formaat, tekst, 

foto’s, titels, logo’s) is afgesproken en goedgekeurd. Ten laatste 24 december moet eventueel drukwerk 

aan Johan bezorgd worden om te laten kopiëren bij copycenter Veugelen. 

Er is – alweer een ontwerp van Astrid – een roll-up gecreëerd en besteld. Het logo van de GRIS is hierbij 

verwerkt in de SDG-ring. 

http://www.grislubbeek.be/
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Brochure/catalogus (met de brochure van de tentoonstelling rond prentkaarten als voorbeeld): aan alle 

lidorganisaties, ook die niet tentoon stellen, is gevraagd om – alweer volgens strikte afspraken - een 

tekst, foto’s en voorbeeld van lay-out te bezorgen. De brochure wordt op A5 gedrukt. Deze brochure kan 

door bezoekers worden meegenomen, maar is dus eveneens een globale voorstelling van de GRIS-wer-

king. Ten laatste 24 december moet alles bij Johan bezorgd worden, de brochure wordt besteld bij druk-

kerij Nelma, die op basis daarvan een finale lay-out van maakt. Er worden 250 exemplaren gedrukt. 

(ter info: deze afspraken zijn na de ALV nog verfijnd en meegedeeld). 

Andere afspraken: 6 januari: volgend overleg met de werkgroep, 18 januari: uiterlijke datum bezorgen 

tentoonstellingsmateriaal, 19 januari wordt door een beperkt aantal mensen (om de uniformiteit te beko-

men) de tentoonstelling opgezet. 

De voorzitter roept de leden die niet aan de tentoonstelling deelnemen op om ook een tekst aan te leveren 

voor de brochure. 

3. Financies:  

a. Subsidies voor Noordactiviteiten: 

i. Aanvraag 11-groep Lubbeek: uitgaven acties 2021, totaal € 352,25 

➢ Sabam voor Sint Maartensvuur en Pellenberg buurt: telkens € 67 

➢ Kost campagnemateriaal: € 97  

➢ Drukwerk: € 108 

➢ Politieke actie: € 13,25 

De ALV keurt deze aanvraag goed. De voorzitter bezorgt een advies aan het CBS. 

ii. Tentoonstelling GRIS-BIB:  

1. Roll-up: minder dan € 100: wordt betaald door eigen GRIS-subsidie. 

2. Brochure: zal ongeveer € 300 kosten, afhankelijk van de tijd die de drukker be-

steedt aan de lay-out (aan € 45/uur). Het Dagelijks bestuur stelt voor om – bij 

uitzondering - als GRIS een subsidieaanvraag in te dienen bij het budget van 

2021. Deze vraag is al naar het CBS verzonden. 

b. Besluit college sponsoring Refugee Walk 2021: 

Cfr. aanvraag twee deelnemers op de vorig ALV. Deze aanvraag – door de GRIS positief geadvi-

seerd - werd overgemaakt aan het CBS. Het college geeft volgend gemotiveerd antwoord: 
Het college heeft de aanvragen voor de Refugee Walk afgekeurd met de 

volgende motivering: 

Het college beslist om geen 100 euro sponsoring toe te kennen aan de 

deelnemers van de Refugee Walk met als motivatie dat de collegeleden 

niet akkoord gaan met sommige doelstellingen van Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen. Specifiek wordt opgemerkt dat de gesponsorde bedragen 

onder meer gebruikt worden voor het opstarten van beroepsprocedures 

voor uitgeprocedeerde vluchtelingen tegen de Belgische staat. Het 

college acht het niet opportuun om dergelijke initiatieven te finan-

cieren met publieke middelen.  

Op volgende webpagina van Vluchtelingenwerk Vlaanderen wordt dit 

vermeld: www.vluchtelingenwerk.be/lobbywerk.  

Reactie ALV op deze motivatie: 

➢ Een geschreven en gemotiveerd antwoord op het niet navolgen van het advies van de GRIS 

is toch een vooruitgang tov 2019 en 2020. Het negatieve antwoord verrast niet en was door 

de schepen al aangekondigd. 

➢ Hoewel het CBS het recht heeft om de aanvraag te weigeren, is deze motivatie/argumentatie 

zeer bizar in zijn verantwoording: de bladzijde waar naar verwezen wordt, spreekt nergens 

over ‘procedures tegen de Belgische staat’. Op die website staat letterlijk: We evalueren het 

asielbeleid van de regering, formuleren voorstellen voor verbetering en zetten zo nodig zelf 

juridische stappen om de rechten van deze mensen te beschermen. 

http://www.grislubbeek.be/
http://www.vluchtelingenwerk.be/lobbywerk
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Het ondernemen van juridische stappen om rechten te beschermen is volstrekt legitiem en 

gebeurt in nagenoeg alle organisaties. Er staat ook nergens dat juridische stappen tegen de 

Belgische staat worden genomen. 

➢ Men verwijst naar het verslag van de vorige ALV, waarin de sponsoring voor de Refugee 

Walk werd verduidelijkt: Sponsoring van de Refugee Walk gaat naar het project ‘startpunt’, 

waar vluchtelingen die hier toekomen een eerste juridisch advies en wat basisinformatie 

over opvang krijgen. Daarnaast is er een project ‘Ananas’ voor jongeren, met het accent op 

bewustwording, zelfredzaamheid en dergelijke. Dit zijn projecten die geen subsidies ontvan-

gen en waar dus giften voor nodig zijn, hoewel Vluchtelingenwerk voor zijn algemene wer-

king nog andere subsidies ontvangt. Specifiek aan het startpunt is de toestand momenteel 

schrijnend op alle gebied en is er nagenoeg geen mogelijkheid tot juridische ondersteuning. 

➢ De schepen heeft momenteel geen antwoord, maar zal die argumenten meenemen naar het 

CBS bij een volgende aanvraag voor de Refugee Walk. 

Ondanks het feit dat deze discussie alweer eindigt in een dovemansgesprek, ziet de voorzitter 

toch weer enige uitnodiging om onze argumenten in het Dagelijks Bestuur door te nemen.  

Suggestie: misschien is het zinvoller om te zorgen dat volgend jaar honderd deelnemers mee 

stappen – over kortere afstanden bijvoorbeeld -om zo een sterk signaal te geven aan het bestuur. 

c. Overzicht uitgaven 2021 en resterend budget: 
 

Budgetpost Budget uitgegeven rest 

Sensibilisering (Heer-

lijke markt) 

3500 3259,73 240,27 

GRIS zelf 200 (eigen beheer GRIS)  

Sponsoring 1200 0 1200 

Projectsubsidies 14800 14800 0 

Noord-activiteiten 2300  301,15 
AFF  796,6  

Amnesty 2020 en 2021  550  
11-groep  352,25  

Brochure BIB  300  

totaal 22000 20058,58 1741,42 
 

De bedragen voor de Noord-activiteiten (behalve AFF) moeten door de financiële dienst nog be-

taald worden, uiterlijk na goedkeuring op het CBS van 13 december. 

De niet opgebruikte budgetten worden in 2021 toegevoegd aan de projectsubsidies, dat totale be-

drag wordt dan begin januari overschreven. 

d. Overzicht betalingsbewijzen PS 2021 en aanvragen PS 2022: 

i. PS 2022: er zijn finaal 13 aanvragen, het Dagelijks bestuur zal advies uitbrengen, waar no-

dig wordt bijkomende informatie opgevraagd. 

ii. PS 2021: nagenoeg alle betalingsbewijzen zijn bezorgd, op Fifala, Handicap International 

en Nicamigos na maar dat komt in orde. 

Er blijft onduidelijkheid over de betalingsbewijzen die al dan niet beantwoorden aan wat ver-

wacht werd. Van volgend jaar af is een overschrijving naar een plaatselijke organisatie niet 

in orde, wel in orde zijn betalingsbewijzen (factuur, kasticket, …) die uitgaven in het part-

nerland staven, minimaal voor het bedrag dat voor de projectsubsidie toegekend is. 
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4. Evaluatie AFF, duurzame gemeentes, H-eerlijke markt: 

Wordt wegens tijdsgebrek uitgesteld. 

5. Opvolging lidorganisaties:  

a. Kisangani: 

‘Ik leef in het mooiste land ter wereld’ is een biografische schets van Hugo Gevaerts, vader van 

Wouter, maar tevens oprichter van Kisangani vzw. Het voorwoord is van Walter Zinzen. Het 

boek kost € 20 zonder verzendingskosten, de volledige opbrengst gaat naar het project.  

b. Keten van hoop: 

Op dit moment is een team werkzaam in Lubumbashi, maar ze ondervindt vele problemen om 

terug te keren, want de vlucht moet over Ethiopië waar zeer veel rellen zijn. 

Half december verstrekt een nieuwe missie naar Kinshasa, dus ook in Coronatijden primeert het 

werk ter plaatse nog altijd. Voor zover het technisch kon is ook digitaal vanuit België ondersteu-

ning en opleiding gegeven. 

c. Anita Huybensstraat: 

Twee jaar geleden heeft Groen een voorstel ingediend om een Anita Huybensstraat te creëren in 

Lubbeek, deze is goedgekeurd, maar nog niet uitgevoerd. Het is wachten op een nieuwe straat 

om deze naam toe te kennen. 

6. Vrijetijdsplatform: 4 december:  

Is afgelast omwille van Coronamaatregelen, een nieuwe datum is nog niet gekend. Anderzijds waren er 

zeer weinig inschrijvingen, een nieuwe stimulans is nodig.  

7. Fairtrade-trekkersgroep: Saskia verhuist: 

De trekkersgroep heeft in 2020 en 2021 nauwelijks vergaderd, op het invullen van de fair-0-meter na. 

De vraag is of er eigenlijk nog een trekkersgroep is, bovendien verhuist Saskia en zal dus geen deel meer 

uitmaken van de trekkersgroep en neemt ontslag uit de GRIS. 

8. Halfwegevaluatie en jaarverslag 2021: 

a. Halfwegevaluatie: de GRIS heeft de gewoonte om halfweg de legislatuur een evaluatie te maken 

en/of bedenkingen te maken voor onszelf of naar de politiek. Wordt verplaatst naar de volgende 

ALV. 

b. Jaarverslag 2021: oproep om dit in te dienen tegen eind december. 

9. Varia en data: 

a. Startvergadering AFF: donderdag 13 januari 2022 

Wie een project wil voorstellen kan dit melden. Zijn nog niet aan bod gekomen: Keten van hoop, 

Amnesty, Handicap International, Palestijnse circusschool, Domestic workers.  

Suggestie voor Coronatijden: een film hoeft niet echt live vertoond te worden, maar kan ook ge-

download worden en digitaal vertoond worden. Kan nagevraagd worden bij AFF zelf. 

b. Openingsavond tentoonstelling: vrijdag 22 januari 2022 

c. ALV donderdag 31 maart 2022 

 

 

 

Verslag: Guy Sprengers 

http://www.grislubbeek.be/

