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GRIS ALV-vergadering 4 maart 2021 

Agenda: 

Luc Cannoodt geeft een update over de school in Simbi, Rwanda - vanuit Rwanda. 

Rina Robben geeft een toelichting over de recente evoluties binnen vzw Kisangani, Congo. 

Burgemeester Francken is uitgenodigd om in gesprek te gaan over ‘de uitzonderlijke regeling op vlak van 

subsidies die het college in het kader van corona eind vorig jaar heeft getroffen’ 
 

1. Verslag ALV 10 december 2020 

2. Vervanging van Michiel Awouters door Daniël Noë als deskundig ambtenaar Internationale Samen-

werking 

3. Vervanging vertegenwoordiger voor Open VLD Lubbeek 

4. Financies: advies projectsubsidies 2021. 

5. AFF in zaal Libbeke op vrijdag 8 oktober 2021 

6. H-eerlijke Markt op zondag 31 oktober 2021 in zaal Libbeke? Bespreking. 

7. Opvolging aanwezige lidorganisaties. 

8. Vervolg fair-o-meter 2021. 

9. Het participatietraject en de dag van de Duurzame Gemeentes op 21 maart 2021. 

10. Varia: jaarverslag 2020, andere? 

11. Nieuwe data 
 

Omwille van de Coronamaatregelen is de ALV online gehouden via meet.google. 

 

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

  

Aanwezig:  Barbara Brugmans, Astrid Costermans, Christine D’aes, Valentijn De Smedt, Johan 

Flamez, Dirk Maes, Rina Robben, Pieter Sermeus, Guy Sprengers, Jos Swinnen, 

Bieke Verlinden 

Verontschuldigd: Jos Corveleyn, Helene Huybens 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Julie Hendrickx, Miep Dehennin, Victor Scheys, Liesbeth Smeyers, Johan Van En-

geland 

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

 

Verontschuldigd:  Anne Bongaerts, Johan Bulteel, Tom  Petre 

 

Uitgenodigd:  Prof. Luc Cannoodt, Burgemeester Theo Francken, Jonas Vanermen (stagiair Mi-

chiel Awouters) 
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Simbi – Rwanda: 

Prof Em.. Luc Cannoodt, PhD, bezieler van het schoolproject Simbi in Rwanda, dankt de GRIS en de ge-

meente Lubbeek voor de steun gedurende vele jaren.  

Het project is gekend als de vzw Impore, dat al 15 jaar actief is in het zuiderse district Huye, dat ongeveer 

3.150.000 inwoners kent, waarvan 90.000 in de hoofdstad Butare. De lokale partner is de ngo Umubano-Im-

pore. De focus ligt op de meest kwetsbare kinderen in dat district, bijvoorbeeld door de opvolging van pasge-

borenen en zuigelingen, door de strijd tegen ondervoeding tot de opleiding van arme tienermoeders, maar 

eveneens met aandacht voor de 200 achtergestelde leerlingen in rurale scholen in de heuvels. 

De Cyendajuru Primary School (CPS) is de partnerschool met De Stip van Linden en de lagere school van 

het Paridaensinstituut Leuven, en is ter plekke een publieke school met 1.100 leerlingen en 25 leerkrachten. 

In 2009 is gestart met het uitdelen van schooluniformen en schoenen, waarvoor weliswaar moet betaald wor-

den, wat niet altijd kan zonder hulp, anderzijds vraagt de school geen inschrijvingsgeld. Het is de directie 

zelf die in overleg met de leerlingen en de ouderraad bepaalt welke de vraag is naar hulp. 

Sinds 2010 is er veel aandacht besteed aan basishygiëne, zowel naar lichaamsverzorging als naar voeding 

(koe en eigen melk, bouw konijnenkoten, enz). Vanaf 2014 tot nu is er – mede dankzij de subsidies van de 

gemeente Lubbeek - een aanzienlijke uitbreiding gerealiseerd van de infrastructuur; het gaat om zes klaslo-

kalen, een directielokaal, een bibliotheek, een verpleegpost, een keuken met refter en een polyvalente zaal, 

die kan verhuurd worden aan ngo’s of voor feesten, wat extra inkomsten genereert. 

Recent is er meer aandacht gegeven voor de persoonlijke ontwikkeling van de meest achtergestelde leer-

lingen, enkele honderden per jaar, via buitenschoolse activiteiten en een voetbalproject zowel voor jongens 

als meisjes vanaf 6 jaar. 

De getoonde video brengt duidelijk - stap voor stap - de laatste realisaties in beeld. 

Deze school is ondertussen een model geworden voor gans Rwanda, in het bijzonder door de aanwezigheid 

van de verpleegpost. 

Bijkomende vragen vanuit de vergadering: 

➢ Zijn ook de ouders betrokken bij de hygiënemaatregelen in de school? 

➢ Hoe worden mensen die veraf wonen bereikt? 

Antwoord: 

➢ Ouders worden systematisch bezocht, waar nodig worden instructies gegeven, vooral rond toiletge-

bruik en -hygiëne. Zo is er door de Coronamaatregelen veel aandacht voor handen wassen. Wat niet 

wegneemt dat in sommige gezinnen schrijnende situaties bestaan. 

➢ Niet zozeer de afstand, vooral de armoede is bepalend. In elk dorp (zelfs veraf) zijn gezondheidswer-

kers aanwezig, onder coördinatie van gezondheidscentra die vanuit de overheid gestimuleerd wor-

den. 

Luc is bereid om een avond naar Lubbeek te komen om aan de bevolking toelichting te geven. 

De voorzitter dankt Luc voor dit boeiende verslag vanuit Rwanda en voor het aanbod. 

 

Kisangani vzw – Congo: 

Update door Rina Robben, anderhalf jaar na de vorige presentatie op de ALV. 

Kisangani ligt in een geïsoleerde streek, midden in het oerwoud, aan de Congostroom, net boven de evenaar. 

De vzw zet in op duurzame landbouw, op bosbescherming en op opleiding, vulgarisatie en emancipatie ten 

voordele van de bevolking van Kisangani. Ze is actief op zes werkdomeinen: akker-/bosbouw – visteelt – 

rijstteelt – vulgarisatie/kweek – schoolvelden en proefvelden – scholen. Ze werkt op vijf locaties, die vaak 

moeilijk bereikbaar zijn. Hiervoor zijn een tiental moto’s aangekocht. In Masako werden drie klaslokalen 

bijgebouwd, uit aandacht voor duurzaamheid werd een steenpers gebruikt om niet te moeten stoken met 

hout. In Batiamaduka is bij een tweede school een nieuwe waterpomp geïnstalleerd. In Djubu Djubu combi-

neert men de rijst- en de visteelt (ook kinderen kunnen deelnemen aan de visvangst) en organiseert men de 

verkoop. Nadeel zijn de zware overstromingen van de Congorivier. 
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In de toekomst wil de vzw nog sterker inzetten op vulgarisatie via associaties, via workshops en via toneel-

voorstellingen. Ook kunnen nieuwe teelten opgezet worden: kippenkweek, bijenkweek, cacaoteelt, koffie. 

Het plaatselijke team is zeer actief, door Corona echter hebben de universiteit en de scholen tijdelijk stil ge-

zeten, maar worden ze nu weer opgestart. 

In België verliep het overleg via het scherm. Men wenst evenwel verder te investeren in communicatie 

(whatsapp, facebook, maandelijkse e-nieuwbrief, kwartaaltijdschrift en website). 

Vragen vanuit de vergadering: 

➢ Kent men problemen met de visvangst door de overbevissing, waardoor enkel kleine vissen overblij-

ven? 

➢ Het is een continu werkpunt om de afhankelijkheid van de Belgische partner te verkleinen, wat is 

daar de stand van zaken? 

Antwoord: 

➢ De kweek van ook kleinere vissen wordt door de Unief gecontroleerd. 

➢ Dat blijft een punt van discussie, sommige projecten zijn ondertussen zelfbedruipend, dit hangt sterk 

af van de plaatselijke coördinator, maar het is niet altijd mogelijk om iedereen zelfstandigheid te ge-

ven. 

De voorzitter dankt ook Rina voor de presentatie en update van dit dynamische project. 

 

Uitzonderlijke regeling op vlak van subsidies eind 2020: 

De voorzitter verwijst naar de vraag van de GRIS aan het CBS dd 15/10/2020 om - na het horen van getuige-

nissen van projecten die in geldnood zaten omwille van Corona – de niet gebruikte middelen over te maken 

aan de goedgekeurde projectsubsidies. Het betrof een som van € 5984. Twee vragen werden hierbij gesteld:  

➢ Omdat GRIS-leden niet in aanmerking kwamen voor een Vlaamse tegemoetkoming vraagt de GRIS 

om € 411 toe te voegen aan elke goedgekeurde projectsubsidie. 

➢ Vraag om proactief een regeling te treffen voor 2021. 

Op het eerste luik heeft het CBS toestemming gegeven om na goedkeuring door de gemeenteraad € 2500 te 

herverdelen, wat neerkwam op € 208,33 per project. 

Het tweede luik is niet besproken ( bevestigd door de schepen I.S.) 

Burgemeester Theo Francken is uitgenodigd omdat hij in de discussie op de betreffende gemeenteraad aan-

gaf deze situatie zelf met de GRIS te willen bespreken. 

In zijn inleiding benadrukt de burgemeester dat hij de GRIS zeer hoog acht, dat internationale samenwerking 

en duurzaamheid hoog op de agenda staan, inbegrepen milieu en natuur (conserveren extra natuurreservaat, 

ophangen nestkastjes als tegenhanger voor het gebruik van chemicaliën), alsook de wil om onze gemeente 

groen te maken en te houden. De burgemeester ondersteunt dan ook de GRIS als adviesraad en internationale 

samenwerking, wat hij persoonlijk zeer belangrijk vindt. 

De (her)verdeling van subsidies in coronatijden is voor de burgemeester echter niet altijd duidelijk, daarom 

zijn vraag aan de ALV hoe zij dit ziet. 

➢ De Gris komt niet in aanmerking voor Vlaamse ondersteuning zoals die voor socio-culturele vereni-

gingen is uitgeschreven, vandaar de vraag naar recuperatie door herschikking van structurele subsi-

dies vanuit de gemeente. 

Dit is een perfect rationele en legitieme vraag, en zal ook in het tweede coronajaar naar boven ko-

men. Het CBS is eind 2020 dus ook ingegaan op het voorstel tot herschikking, zij het – blijkbaar tot 

onvrede van de oppositie - niet voor de volledige som die voorgesteld was. De burgemeester vraagt 

daarom aan de ALV om een concreet voorstel te doen voor 2021, principieel is het CBS hiermee ak-

koord, maar hij vraagt naar duidelijkheid vooraf. 

➢ Hoewel de GRIS tevreden was met het principe van herverdeling blijft toch de vraag waarom niet 

het totale resterende bedrag werd aangewend, en waarom het andere deel teruggevloeid is naar de 

globale pot? 

http://www.grislubbeek.be/


 
 

Verslag ALV 4 maart 2021  www.grislubbeek.be   

4 

 

Op zich is er geen traditie om niet gebruikte sommen van een adviesraad of zijn vzw’s te herverde-

len, maar omwille van de bijzondere tijden kan inderdaad nagedacht worden over de aanwending 

van dit beschikbare ‘gemeentegeld’, vandaar zijn vraag om concrete voorstellen te formuleren tegen 

maart-april om dan ook concrete afspraken te kunnen maken, goedgekeurd door de gemeenteraad. 

De schepen IS vult aan dat van het resterende bedrag een deel naar de projectsubsidies van de GRIS 

is gegaan, het andere deel naar een project duurzaamheid. 

➢ De GRIS heeft al verschillende jaren, en onder bevoegdheid van verschillende schepenen IS, ge-

vraagd naar de mogelijkheid om niet opgebruikte budgetten op het einde van het jaar te kunnen over-

dragen naar andere posten, temeer dat de budgetverdeling vast ligt voor de ganse legislatuur. De 

meest voor de hand liggende is de overdracht naar de projectsubsidies. Betrof dit nu een eenmalige 

actie waarbij het CBS zijn goodwill heeft willen tonen? Of kan – bij uitbreiding – gekozen worden 

om desgevallend de ‘tussenschotten’ open te zetten om zo het toch al karige budget nuttig te beste-

den en over te zetten naar andere posten? 

Er bestaat voor geen enkele adviesraad een systeem dat toelaat om alle subsidiegeld zomaar op te 

gebruiken tegen het einde van het jaar, bovendien bepaalt het reglement op de gemeenteraad dat 

geld dat overschiet terug gaat naar de schatkist en de algemene begroting. Hierop een uitzondering 

maken kan eventueel in coronatijden, maar kan niet structureel ingevoerd worden omdat dit dan 

voor alle adviesraden zou moeten gelden. Anderzijds is de burgemeester voorstander van een sys-

teem om – op basis van goede dossiers – het budget aan te passen. 

De schepen IS stelt zich enerzijds de vraag of in 2021 kan voorzien worden in een soort ‘noodfonds’ 

voor een bepaald bedrag. Anderzijds stelt hij vast dat de laatste jaren meer en meer projecten inge-

diend worden zodat – door de keuze voor gelijkwaardige verdeling – elk project minder ontvangt: is 

een procentuele verhoging van deze projectsubsidie een oplossing? Of moet het totale subsidiebe-

drag voor alle ‘posten’ verhoogd worden? 

➢ De ALV merkt op dat als meerdere organisaties inspanningen doen om goede projecten in te dienen 

ze uiteindelijk minder subsidies ontvangen en hiervoor dus minder beloond worden. Quid? 

De burgemeester vindt het logisch dat als er meerdere  goede projecten zich aandienen, en  voorge-

legd en besproken worden, ook de budgetten moeten verhoogd worden, omdat internationale samen-

werking een prioriteit is voor de gemeente. Het plafond dat nu gehanteerd wordt kan aangepast wor-

den indien er voldoende waardevolle projecten zijn. 

➢ De voorzitter verwijst naar het verkiezingsmemorandum waarbij de vraag naar een minder vlakke 

subsidiëring over de ganse legislatuur werd voorgelegd. Ervaring leert dat voor de meeste posten de 

subsidies voldoende zijn, er is dus geen vraag om dit per definitie structureel te bepalen of om niet 

gebruikte kredieten zomaar over te hevelen. Wel is er onze concrete vraag naar een soepelere oplos-

sing – als de nood er is - om de tussenschotten weg te nemen en kredieten van de ene post (die te 

veel heeft) over te hevelen naar een andere post met tekort. Daarnaast bevatte het memorandum ook 

de vraag om een groeipad te voorzien in functie van het aantal aanvragen voor projectsubsidies, van-

uit de vaststelling dat jaar na jaar deze aanvragen stijgen. 

➢ Omdat het duidelijk is dat ook in 2021 de inkomsten voor de verschillende projecten beduidend lager 

zullen liggen (deze balans kan pas op het einde van het jaar gemaakt worden) vraagt het Dagelijks 

Bestuur van de GRIS naar een principeakkoord om opnieuw een regeling te kunnen/mogen uitwer-

ken ten voordele van de projectsubsidies. 

Samenvatting: 

o De GRIS is naar budgetten relatief tevreden over het totale bedrag. 

o Vraag naar het soepeler schuiven van de ene subbudgetpost naar een andere. 

o Proactief kijken naar 2021, met de vraag naar eenzelfde soepele hantering van de subsidies 

als in 2020. 

De burgemeester bevestigt het principeakkoord bij deze. De vraag naar de ‘tussenschotten’ zal met 

de bevoegde schepen en de bevoegde administratie bekeken worden, maar lijkt niet onoverkomelijk. 
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1. Goedkeuring verslag 10 december 2020: 

Geen opmerkingen, het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

2. Vervanging Michiel Awouters door Daniël Noë: 

Op de gemeenteraad van januari 2021 is een wijziging in de ambtenarenfuncties meegedeeld. Michiel 

wordt vanaf 1 februari ingeschakeld binnen de gemeentelijke organisatie en ontwikkeling. Daniël is aan-

geduid als zijn vervanger voor internationale samenwerking en voor lokale economie. Daniël is voor de 

GRIS geen onbekende, hij was in 2004 al betrokken bij de opmaak van de verschillende reglementen en 

subsidies. 

Michiel zal Daniël in de overgangsperiode ondersteunen, en hem vervangen bij zijn eventuele afwezig-

heid; hij bevestigt dat hij eveneens back-up zal zijn voor de organisatie van het AFF, de h-eerlijke markt 

valt onder zijn bevoegdheid op vlak van lokale economie. 

Op deze ALV is ook Jonas Vanermen aanwezig, hij studeert bedrijfsmanagement aan de UCLL en loopt 

momenteel stage bij Michiel voor het gebied duurzame ontwikkeling. 

3. Vervanging vertegenwoordiger Open VLD: 

Miep (Marie-Paule) Dehennin is – in vervanging van Enrico Leenknecht - de vertegenwoordiger 

voor Open VLD Lubbeek in de GRIS, de echte kennismaking is uitgesteld naar een volgende 

gelegenheid.  

4. Financies: advies projectsubsidies 2021: 

Veertien organisaties hebben een projectsubsidie ingediend (zie vorige ALV). Na analyse zijn er geen 

opmerkingen, bezwaren of vragen gerezen. De voorzitter heeft een officieel advies aan het CBS gefor-

muleerd. 

De ALV keurt het advies goed, het wordt doorgestuurd naar het CBS. 

5. AFF in zaal Libbeke op vrijdag 8 oktober 2021 

Na uitstel van het AFF in 2020 werd een nieuwe datum vooropgesteld op vrijdag 29 mei 2021. Ook deze 

datum is niet haalbaar, zodat de werkgroep gekozen heeft om – nog steeds voorwaardelijk – op vrijdag 8 

oktober het AFF te organiseren. Michiel legt deze datum vast. Het AFF Leuven is eveneens verplaatst na 

het najaar, van 1 tot 16 oktober 2021. 

De belangrijkste reden om dit nu al aan te kondigen is om de scholen op de hoogte te brengen opdat zij 

deze filmdag in hun planning kunnen opnemen. Guy contacteert de vertegenwoordigers. 

Op 25 mei komt de werkgroep opnieuw samen, nadien zullen afspraken met de gemeente gemaakt wor-

den (inrichting zaal Libbeke, huur filmen, communicatie, logistieke steun enz.) 

6. H-eerlijke Markt in oktober 2021 in zaal Libbeke?  

In een eerste nazicht blijkt dat zaal Libbeke enkel in het weekend van 29-30-31 oktober nog vrij is, er is 

een optie op genomen. Na bespreking op het Dagelijks Bestuur zijn een aantal argumenten/bezwaren ge-

formuleerd: 

➢ Na de vorige edities is het belangrijk om duidelijke criteria op te stellen vooral naar het begrip 

duurzaamheid in functie van het toelaten/aanvaarden van standhouders, en zeker als alle organi-

satie in handen is van de GRIS. Het gaat dus niet enkel om het lokale, maar tevens of de pro-

ducten op een duurzame en ecologische manier zijn geproduceerd. 

➢ Die criteria zijn zeker van belang als de organisatie enkel door de GRIS zou gebeuren en met het 

budget van de GRIS. Dit is anders als het wordt opengetrokken naar lokale economie, dan zijn 

de bevoegde schepen en de betreffende dienst aan zet en moeten de criteria met hen afgesproken 

worden. 
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➢ Dat weekend begint de Allerheiligenvakantie. Mocht de coronacrisis dan voorbij zijn zal er al 

heel wat georganiseerd worden. 

Besluit van de DB: is het onder die voorwaarden een goed idee om een h-eerlijke markt te organiseren? 

Replieken vanuit de ALV: 

➢ Als er in het najaar inderdaad weer meer mag (bvb. reizen) is het geen geschikt moment.  

➢ Naast het tijdstip is er ook de vaststelling dat een dergelijke organisatie niet enkel door vrijwil-

ligers kan gedragen worden en veel steun vereist van de gemeente, in het bijzonder van de amb-

tenaar die alle regie in handen neemt. Het moet ook duidelijk zijn wie in opvolging van Kurt en 

Michiel dit zal ‘trekken’. Vanuit die redenering is het zinvoller om dit niet als Gris te organise-

ren, maar eventueel mee op de kar van lokale economie/duurzaamheid te springen. 

➢ Mocht de gemeente vanuit lokale economie een initiatief lanceren kunnen de leden van de GRIS 

zelf beslissen om hieraan deel te nemen. 

➢ Is een lokale (alternatieve) kerstmarkt een mogelijkheid? En welke zijn in dat kader de criteria?  

➢ Volgens Michiel is de schepen van economie (Ann Wouters) zeker geïnteresseerd om een markt 

te organiseren. Een overleg tussen het DB en beide schepenen met hun ambtenaren is alleszins 

zinvol. Hij kijkt ook na of in november en december zaal Libbeke nog een gans weekend vrij is. 

Conclusie: er wordt nu geen definitieve beslissing genomen, we wachten op het voorstel tot overleg. 

7. Opvolging aanwezige lidorganisaties 

21 maart is door de Verenigde Naties uitgeroepen als internationale dag tegen racisme. In dat kader werd 

de vorige jaren opgeroepen tot een grote manifestatie in Brussel. Echter door corona is dit niet meer mo-

gelijk en is in de plaats in verschillende steden en gemeentes een ‘Platform 2103’ opgericht. Onder be-

paalde gecontroleerde voorwaarden kan een lokale bijeenkomst gehouden worden (niet meer dan 100 

personen, met inschrijving, mondmaskerplicht, afstand houden). Concreet wordt vanuit Platform 2103 

Leuven opgeroepen om op zondag 21 maart van 15u tot 16u samen te komen voor de actie ‘Sta op tegen 

racisme’. Inschrijving gebeurt als organisatie met maximaal zes personen. Er wordt gevraagd om je 

groep te presenteren via een slogan, leuze of beeld op een A3. Er zijn al twee locaties voorzien. 

De ALV ondersteunt het initiatief en beslist om als GRIS in te schrijven. De voorzitter stuurt de uitnodi-

ging door naar alle GRIS-leden. Deelnemers melden zich bij Guy. 

8. Vervolg fair-0-meter 2021 

Cfr. bespreking op de vorige ALV. Enkel het aankoopbeleid in de gemeente Lubbeek was nog onduide-

lijk omdat dit blijkbaar niet vanuit een centraal punt, maar door elke dienst apart gebeurt. Rondvraag 

door Michiel levert volgende antwoorden: 

➢ Op structurele wijze wordt fairtrade-fruitsap en -koffie aangekocht (voor personeel en bezoe-

kers). 

➢ Bij de diensten cultuur, sport en jeugd, noch bij de individuele organisaties bestaat er een struc-

tureel aankoopbeleid. 

Deze elementen zijn toegevoegd aan de fair-0-meter. Deze is verstuurd. Het resultaat volgt binnenkort. 

Conclusie: er is nog werk aan de winkel, daarvoor nogmaals een oproep om de trekkersgroep opnieuw 

uit te bouwen om hiervoor propaganda te kunnen maken. 

Voorbeeld: gebruik van FT-producten bij de jeugdverenigingen? Victor Scheys meldt dat er bij de scouts 

Lubbeek in het verleden geen nadruk werd op gelegd, vooral vanuit financieel oogpunt waar in de eerste 

plaats gezocht wordt om zo goedkoop mogelijk aan te kopen. 

Anderzijds is de jeugdraad opnieuw actief, met een goede en constructieve samenwerking tussen de le-

den en de jeugddienst. Victor agendeert deze vraag op de volgende raad die gepland is op 6 mei 2021. 

De voorzitter stelt voor om zo nodig te zorgen voor een inspirerende spreker. 
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9. Programma Duurzame Gemeentes in februari 2021  

Stand van zaken Participatieproject door schepen Geert Bovyn. 

De laatste vergadering is gehouden op 11 februari, met een 36-tal deelnemers. Het wat en hoe is beke-

ken: welke thema’s, hoe participeren, hoe voorstellen brengen, wat is belangrijk. Het verslag hiervan 

blijkt niet naar iedere deelnemer te zijn doorgestuurd. Wordt nagekeken. 

Tijdslijn: maart-april-mei: oppuntstellen van de participatieraad. Vandaag is er een coördinatiecomité 

vanuit de gemeente (drie ambtenaren sport, vrije tijd en cultuur). Hier zouden nog enkele inwoners bij 

betrokken worden. Een online participatieplatform wordt opgezet om de kans te geven aan inwoners of 

verenigingen om voorstellen te doen. Ook het bestuur of diensten kunnen zelf insteken geven naar inte-

ressante onderwerpen. De eerste fase (maart-april) dient als ‘proeftuin’ die op basis van reacties op het 

verslag wordt opgesteld om nadien een voorstel te doen naar het participatieproject. Tegen eind mei 

wordt de finale structuur kenbaar gemaakt. Het geheel gebeurt nog steeds onder coördinatie van Avanza 

(het vroegere Vorming Plus). 

Kanttekening: de aanvangsavond telde 100 deelnemers, op 11 februari waren er slechts 36 waarvan 11 

van de gemeente zelf. 

Zondag 21 maart was initieel voorzien als dag van de duurzame gemeente. Deze is uitgesteld naar zater-

dag 19 juni. Het wordt een herdenkingsmoment voor de coronaslachtoffers: muziek, sprekers, gedichten-

activiteit, bloemen, klaprozen. Naast de slachtoffers zijn er ook helden, ook voor hen wordt een project 

opgezet. Voorstellen zijn welkom. 

10. Varia: 

a. Jaarverslag: vraag om dit verslag voor te stellen op de gemeenteraad van 30 maart. Daarom moe-

ten de bijdrages ingeleverd worden tegen ten laatste 10 maart. Michiel finaliseert het verslag en 

stuurt het naar de gemeenteraadsleden en de pers. 

b. Infoblad maart-april 2021: het artikel van de ngo WSM naar aanleiding van de verkregen pro-

jectsubsidies werd blijkbaar niet weerhouden. In de plaats is een algemeen artikeltje over de pro-

jectsubsidies verschenen over een derde van de pagina, naast een artikel voor kattensterilisatie 

dat de overige twee derde besloeg. Het artikel was door Michiel correct doorgegeven zoals afge-

sproken, de redactieraad wenste het niet op te nemen met volgende verklaring:  
De reden hiervoor is dat in het verleden niet alle verenigingen die een pro-

jectsubsidie ontvingen, een artikel doorgaven met extra uitleg over hun pro-

ject. Hierdoor stelden verschillende burgers de vraag waarom slechts enkele 

projecten werden uitgelicht en de rest niet. Daarom werd beslist om kort mel-

ding te maken van de projectsubsidies internationale samenwerking. Voor meer 

diepgaande info kunnen geïnteresseerden best gaan kijken op de website van de 

GRIS of van de verenigingen zelf. 

Twee redenen zijn onbegrijpelijk: niet alle verenigingen stuurden artikels in; verschillende bur-

gers stelden zich vragen. In het verleden is met de gemeente de afspraak gemaakt dat elke aan-

vrager van een projectsubsidie de kans krijgt (geen verplichting) om een artikel te laten verschij-

nen, net omdat de gemeente het belangrijk vindt om niet enkel subsidie te verlenen maar vooral 

dat de burger geïnformeerd wordt naar waar die subsidies gaan. Daarnaast stellen we vast dat de 

afgesproken artikelruimte in het infoblad steeds kleiner wordt. 

De communicatiedienst bepaalt blijkbaar zelf de regel dat het beter is om geïnteresseerden te 

verwijzen naar de website van de GRIS of die van de gemeente, liever dan artikels op te nemen. 

Bovendien verklaart zij dat ook de GRIS-organisaties opgenomen zijn in de vrijetijdsgids. Ook 

andere verenigingen staan in die gids en krijgen geen ruimte om eigen artikels in te dienen. 

De ALV betreurt deze situatie, de autonome beslissing tot het weigeren van artikels en het beper-

ken van ruimte.  

De voorzitter gaat in naam van de GRIS – en na overleg met het Dagelijks Bestuur – een mail 

sturen naar de directeur. 
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11. Nieuwe data: 

➢ Werkgroep AFF: donderdag 25 mei 2021 

➢ ALV: donderdag 10 juni 2021. Michiel reserveert de refter. 
 

Ter afsluiting dankt de voorzitter Michiel voor zijn tomeloze inzet de voorbije jaren. Het is niet een afscheid 

als dusdanig omdat Michiel back-up blijft voor Daniël. Hij ontvangt een klaproosje als dank voor de fijne 

samenwerking en de sterke ondersteuning van de GRIS. 

Michiel dankt op zijn beurt de GRIS en kijkt uit naar o.a. de volgende h-eerlijke markt. 

 

 

Verslag: Guy Sprengers 
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