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GRIS ALV-vergadering 6 juni 2019 

Agenda 

Charlotte Van Hellemont stelt haar project voor. 

1. Installatie nieuwe GRIS 

2. Verslag ALV 28 februari 2019 

3. Financies:  

a. Advies goedkeuring PS 2019 

b. Oproep aanvragen projectsubsidies 

c. Budget financiële middelen 

d. Aanvraag sponsoring Jan Seynaeve 

4. Evaluatie AFF 2019 en nieuwe datum 2020 

5. Stand van zaken Wereldmarkt 9 juni 2019 

6. Oproep bijdrages Vrijetijdsgids Lubbeek 

7. Opvolging aanwezige lidorganisaties 

a. Overzicht twee jaar Cleane kleren-campagne 

b. SIAL en verdoken armoeden in Lubbeek 

c. Afrikadag in Lubbeek? 

d. Opvolging lokale voedselstrategieën 

8. Aanzet H-eerlijke markt oktober 2019 

9. Het bestuursakkoord in Lubbeek, de SDG’s en het participatieproject 

10. Varia:  

a. Nabericht Steven Vromman 

b. Dag van de vrijwilliger op 16 maart 

c. Actie eurosongfestival Israël 

d. Toekomstdebat 11.11.11-Lubbeek 

11. Nieuwe data 

Aanwezigheden: 

Stemgerechtigde leden 

  

Aanwezig:  Lore Beyens (VBS Lubbeek), Anne Bongaerts, Marianne Costeur, Christine D’aes, 

Valentijn De Smedt, Johan Flamez, Magda Heireman, Helene Huybens, Piet Laga, 

Dirk Maes, Rina Robben, Pieter Sermeus, Guy Sprengers, Jos Swinnen, Tom Petre, 

Bieke Verlinden, Hannelore Vertessen. 

Verontschuldigd: Barbara Brugmans, Jos Corveleyn, Astrid Costermans, Francis De Blauwe, Luc 

Vandegaer 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Kirsten Baeyens, Geert Bovyn, Annelies Symons, Johan Van Engeland 

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

 

Verontschuldigd:  Johan Bulteel, Marijke Gidts, Saskia Schelfaut 

 

Uitgenodigd:   Charlotte Van Hellemont 

http://www.grislubbeek.be/


 
 

Verslag ALV 6 juni 2019  www.grislubbeek.be   

2 

 

Kilamanjaro Challenge 

Dit is de naam van het project waarvoor Charlotte Van Hellemont, een 27-jarige geëngageerde inwoonster 

uit Binkom zich inzet. Het is haar werkgever Randstad die de mogelijkheid biedt aan 27 internationale colle-

ga’s om in te stappen in een goed doel dat georganiseerd wordt door Voluntary Services Overseas (VSO). 

Aanleiding is de viering van de vijftiende verjaardag van zowel Randstad als VSO. Deze ngo werkt met 

7200 vrijwilligers aan het bieden van hulp aan 2,4 miljoen kansarme personen.  

Meer specifiek gaat het hier om ‘The Lake Zone Project’ in Tanzania, een project dat mikt op de ontwikke-

ling van jonge vrouwen met een ‘beladen rugzak’, en meer specifiek op de creatie van werkgelegenheid op 

de lokale arbeidsmarkt. Charlotte en haar collega’s hebben gekozen om hun ingezamelde geld te besteden 

aan drie zeer concrete zaken: startup kits voor geselecteerde jeugdondernemers – theater met een boodschap 

– extra opleidingen voor jonge vrouwen in extreme armoede. Ook de challenge is driedubbel: financieel      

(€ 5000 verzamelen tegen oktober) – fysiek (beklimmen van de Mount Meru in november) – emotioneel (be-

zoek aan het Lake Zone Project in november). 

Concreet naar fondsenwerving heeft Charlotte een aantal acties op touw gezet, die op haar website te consul-

teren zijn: verkoop zelfgemaakte (plasticvrije) groente- en fruitzakjes, wandeltochten in het Hageland, rom-

melmarkten, spaghetti-avond op 3 augustus in de Chirolokalen van Binkom, wandelen met de hond, enz. 

Daarnaast heeft ze ook lokale handelaars aangesproken in kader van sponsormogelijkheden.  

Randbemerkingen na reacties in de ALV: Randstad stelt een mooi project voor, maar de deelnemer moet zelf 

voor de financiering zorgen. Nadien stopt het project maar elk individu kan verder een engagement opne-

men.  

Last but not least doet Charlotte voor dit project een aanvraag tot sponsoring aan de GRIS. Deze subsidie-

mogelijkheid houdt in dat na deze presentatie- en na goedkeuring door het CBS - € 200 kan gestort worden 

op het rekeningnummer van de ngo, een tweede schijf van € 200 kan gestort worden nadien én als op een of 

andere manier aan de Lubbeekse bevolking feedback is gegeven. 

De ALV keurt deze projectaanvraag goed. Een aanvraag wordt naar het CBS gestuurd. 

 

 

1. Installatie nieuwe GRIS: 

Op de vorige ALV was afgesproken dat elke geïnteresseerd lid een nieuwe aanvraag mocht invullen op 

de website van de gemeente, maar dat zonder tegenbericht iedereen lid kon blijven. Een twintigtal leden 

hebben zich gemeld. Het organiek reglement bepaalt wie stemgerechtigd (al wie zich aansluit als lid) en 

wie niet-stemgerechtigd (ambtenaar, schepen, vertegenwoordiger politieke partij) is. De samenstelling 

van de GRIS wordt bekrachtigd door het CBS. 

De officiële functies worden verder verlengd, bij gebrek aan tegenkandidaten. Verjonging is absoluut 

noodzakelijk maar kan reeds in de loop van de volgende zes jaar voorbereid worden. 

Voorzitter: Johan Flamez (voor de laatste maal). 

Ondervoorzitter: Christine D’Aes 

Secretaris: Guy Sprengers 

Penningmeester: Piet Laga. 

Volgende personen wensen zich actief in te zetten in de kern (of Dagelijks Bestuur): Bieke Verlinden, 

Rina Robben, Valentijn De Smedt, Pieter Sermeus, Annelies Symons. 

De ALV aanvaart hen allen met applaus. 

Bijkomende vraag van Anne Bongaerts, die recent is verhuisd naar Kessel-Lo. Kan zij als niet inwoner 

van Lubbeek een projectsubsidie laten aanvragen door een ander lid van de GRIS, die ook actief mee-

werkt aan haar project, maar die zelf ook een project indient? 

Antwoord: dit is niet verboden door het huishoudelijk reglement, noch door het subsidiereglement. Zij 

mag een aanvraag indienen,  maar uiteindelijk zal het college er zich moeten over uitspreken. 

Anne kan de ALV alleszins blijven volgen als sympathiserend en dus niet-stemgerechtigd lid. 

http://www.grislubbeek.be/
https://www.vsointernational.org/fighting-poverty/where-we-fight-poverty/tanzania
https://charlotteforkilimanjaro.jouwweb.be/
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2. Goedkeuring verslag 28 februari 2019: 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

3. Financies: 

a. Advies projectsubsidies 2019: 

Voor een goed begrip: het gaat om projectsubsidies die in 2018 zijn aangevraagd, maar door het 

budget van 2019 betaald worden. Er waren 13 aanvragen. Hiervan is een analyse en beoordeling 

gemaakt, op basis van de criteria in het subsidiereglement. Alle criteria zijn in orde, het advies 

van de GRIS aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt overlopen. Enkel onder ru-

briek ‘sectoren’ moeten enkele kleine aanpassingen aangebracht worden. De definitieve advies-

tekst mag en zal per mail bezorgd worden aan het CBS. 

Zoals op het einde van vorige legislatuur afgesproken is € 800 overgedragen van de post sponso-

ring naar de post projectsubsidies, wat het totaal brengt op € 14800. Volgens de afgesproken 

evenredigheidsregel krijgt elke aanvraag € 1138,46. 

De ALV keurt deze subsidie goed. 

b. Oproep aanvragen projectsubsidies 

De einddatum voor nieuwe aanvragen (PS 2020) is vorig jaar verstrengd, ten laatste 1 oktober 

2019 moet een aanvraag toekomen op het CBS. Eventuele aanvullingen kunnen nadien nog in-

gediend worden. De voorzitter roept op om hier rekening mee te houden. 

c. Budget financiële middelen 

Het budget moet door de nieuwe bestuursploeg nog bekeken worden. Er is een bestuursakkoord, 

maar dit moet nog uitgewerkt worden in het meerjarenplan. 

De schepen gaat voor minstens het behouden wat er nu is, maar kijkt nog waar mogelijkheden 

bestaan om het budget te verhogen. 

De voorzitter wijst er op dat we in het verleden zekerheid hadden over het budget over de zes ja-

ren, maar dat een groeipad niet mogelijk was. Zie ook het GRIS-memorandum, waar naast voor-

stellen tot budgettering onder meer gevraagd is om meer transparantie toe te laten en - indien 

aangewezen - sommen over te hevelen tussen de posten. 

Aanvraag sponsoring Jan Seynaeve: aanvraag voor een deelname aan de ‘Hunger Race’, een so-

lidair en sportief avontuur dat in het leven werd geroepen door SOS FAIM, een Belgische ngo 

die strijdt tegen de honger en de armoede in Afrika en Latijns-Amerika. De ploeg van Jan, be-

staande uit vier deelnemers heet ‘Les escargots’. 

Het sponsorgeld bedraagt € 100.  

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

4. Evaluatie AFF 3 mei en datum 2020: 

➢ Succesvolle editie tot tevredenheid van organisatoren en deelnemers. Zaal Libbeke bleek zeer 

geschikt als ‘cinemazaal’. De logistieke steun van de gemeente was alweer zeer in orde. 

o Voormiddag: 200 leerlingen genoten van een zeer mooie film (Binti), ook hun leerkrach-

ten waren enthousiast. De centrale ligging was een voordeel. 

o Avondvertoning: eveneens mooie, weliswaar harde, maar hoopgevende film, met een 

100-tal bezoekers. Interessante en waardevolle presentatie van het project Nicamigos, te 

meer omdat de oprichter persoonlijk getuigde. Het heeft het project € 775 opgebracht. 

➢ Datum 2020: uit de vrije vrijdagavonden in zaal Libbeke in de periode april-mei is enkel vrijdag 

29 mei geschikt. Guy doet navraag bij de Lubbeekse scholen. Indien voor hen geen bezwaar 

wordt deze datum vastgelegd. 

 

 

 

http://www.grislubbeek.be/
https://www.grislubbeek.be/default.asp?iId=KFFFJIM
https://www.ongconseil.be/nl/ngos/sos-faim/
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5. Stand van zaken Wereldmarkt 9 juni 2019:  

Er zijn elf standen voorzien van de GRIS en andere initiatieven. De markt loopt van 14u tot 18u, met 

een dessertbuffet om 14u30, en de meebrengpicknick om 16u. Bugari Express komt met zes muzi-

kanten, ze spelen 2 x 40’, ze worden afgewisseld door Hamo met vriend en zoon die Syrisch-

Koerdische liederen vertolken.   

Zaterdagmorgen worden de tenten opgesteld. In overleg met de parochieploeg is geopteerd voor een 

betere integratie in het geheel. 

De schepen I.S heeft de leden van de gemeenteraad en OCMW uitgenodigd, zij krijgen een rondlei-

ding. 

6. Rapportering FairTradetrekkersgroep en de fair-o-meter in Lubbeek: 

Wegens tijdsgebrek wordt dit agendapunt niet behandeld.  

Omdat er sleet zat op de werking van de FairTradeGemeentes, is de fair-o-meter bedacht, een nulme-

ting die alle FT-gemeentes moeten invullen. 

De FTG Lubbeek heeft zich gebogen over de fair-o-meter, maar ze is nog niet afgewerkt. 

De voorzitter doet een oproep naar medewerkers in deze werkgroep omdat deze werking nood heeft 

aan nieuwe impulsen. 

7. Oproep bijdrage Vrijetijdsgids Lubbeek: 

Elk vereniging van de GRIS  heeft van de gemeente een uitnodiging gekregen om zo nodig een 

nieuwe tekst te bezorgen. Bij wie niet reageerde wordt de bestaande tekst weer opgenomen.  

8. Opvolging aanwezige lidorganisaties: 

a. Overzicht twee jaar Cleane kleren-campagne: 

Wereldsolidariteit heeft het overzicht in de vorm van een filmpje gegoten. De film volgt de 

chronologie van de acties die in deze campagne gehouden zijn: sensibilisering bij sporters en 

amateurs, bij firma’s en ontwerpers van sportuitrustingen, bij de overheid, initiatieven van 

middenveldorganisaties enz. Er is reflectie gemaakt naar de ramp in Rana Plaza in 2013, en 

naar de omstandigheden waarin kleding wordt gemaakt in deze lageloonlanden. Op het einde 

van de campagne heeft een delegatie van Wereldsolidariteit nationaal 46572 handtekeningen 

overhandigd aan onze overheid. 

Voor het eerst is er de volgende jaren geen thema, geen campagne voorzien. Wel wordt ach-

ter de schermen ingezet op de viering van 100 jaar ILO (Internationale arbeidsorganisatie), 

een VN-organisatie die specifiek onderzoek doet naar arbeidsomstandigheden wereldwijd. 

Ze heeft dan ook een rapport geschreven met ideeën voor de toekomst, uitgaande van de 

stelling dat ieder mens recht heeft op een waardig leven binnen de ecologische grenzen van 

de planeet. 

b. SIAL en verdoken armoede in Lubbeek: 

i. Zondag 29 september wordt opnieuw de Refugee-walk georganiseerd, ditmaal in Leu-

ven. Het is een ‘wandeling’ van 40 km, symbolisch voor de afstand die vluchtelingen 

dagelijks afleggen. Alle sponsoring gaat naar het ‘Startpunt’ van Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen. Het startpunt is de plaats waar mensen die asiel aanvragen opgevangen 

worden, en waar met de hulp van tolken, basisinformatie gegeven wordt over o.a. op-

vangplaatsen. Naast vrijwilligers zijn ook betalende krachten nodig, vandaar de nood 

aan sponsoring. Deze manier van werken zorgt in de realiteit voor minder overlast. 

In Lubbeek hebben vorige jaren verschillende ploegen ingeschreven, mét sponsoring van 

de GRIS. 

ii. Verdoken armoede in Lubbeek: een avondprogramma half mei met medewerking van 

CM en het OCMW, waar vooral het sociaal systeem is uitgelegd, maar waar uiteindelijk 

de standhouders niet veel kan hebben gehad om hun uitleg te geven. 

 

http://www.grislubbeek.be/
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c. Afrikadag in Lubbeek? 

Idee van Jos Swinnen dat ontstaan is naar aanleiding van de dag van de vrijwilliger waar bij 

die ‘viering’ een aantal organisaties zich zouden kunnen voorstellen aan het grote publiek. 

Jos gaat zijn ideeën verder uitwerken, wordt volgende ALV geagendeerd. 

d. Lokale voedselstrategieën: wordt uitgesteld. 

9. Aanzet H-eerlijke avondmarkt oktober 2019 

Enkel de datum ligt vast, zaterdag 26 oktober 2019 van 17u tot 21u in zaal Libbeke. Michiel neemt 

het draaiboek van de vorige jaren door en stelt een werkingsplan op. Er moet minstens een formu-

le/concept afgesproken worden om op de Gemeenteraad te brengen.  

10. Het bestuursakkoord in Lubbeek, de SDG’s en het participatieproject 

Dit akkoord is te lezen op de website van de gemeente. Voor de GRIS zijn de akkoorden over duur-

zaamheid en internationale samenwerking belangrijk. 

Het toetsen aan ons memorandum wordt uitgesteld. 

11. Varia:  

a. Nabericht Steven Vromman 

Succesvolle avond, met veel volk en goede ambiance, de opbrengst was voor de Transitie-

groep Lubbeek. 

b. Dag van de vrijwilliger op 16 maart 

Omdat het als bingoavond was aangekondigde waren waarschijnlijk veel kandidaten afge-

schrikt. De formule kan beter, deze editie was weer een gemiste kans om andere vrijwilligers 

te leren kennen. Wordt herbekeken. 

c. Actie eurosongfestival Israël 

Op zaterdag 5 mei zongen verschillende koren oude Belgische inzendingen weliswaar met 

aangepaste teksten. Reden: omdat het Eurosongfestival in Tel Aviv plaats vond, in een land 

dat Palestina permanent saboteert. 

d. Toekomstdebat 11.11.11-Lubbeek 

Wordt uitgesteld. 

12. Datum volgende vergadering:  

a. Donderdag 19 september om 19u: FairTrekkersgroep Lubbeek 

b. donderdag 19 september 2019 om 20u: Algemene Ledenvergadering 

 

Verslag: Guy Sprengers. 

http://www.grislubbeek.be/
https://www.lubbeek.be/bestuursakkoord

