
 

Agenda GRIS 6 juni 2019: 
 
Graag nodigen we u uit op de volgende Algemene Ledenvergadering van de GRIS op donderdag 6 juni 
om 20 u in zaal De Refter van het gemeentehuis te Lubbeek. 
We verwelkomen er vooreerst de nieuwe afgevaardigden van de politieke partijen en van het 
OCMW. Misschien ook de nieuwe verantwoordelijke ambtenaar voor Internationale samenwerking?  
Vooruit op de agenda ontvangen we Charlotte Van Hellemont, die ons haar Kilimandjaro project 
komt voorstellen. 
Vervolgens gaan we over tot de voorstelling van de nieuwe stemgerechtigde leden, het verkiezen van 
een nieuw bestuur en het samenstellen van de nieuwe kerngroep voor de legislatuur 2019-2024.  
 
De verdere agenda van de avond: 
 

- Goedkeuring verslag ALV 28.02 (zie bijlage)  
- Financies: oproep aanvragen projectsubsidies 2020 
- Evaluatie AFF 3 mei (Anne, Magda) en datum 2020? 
- Stand van zaken Wereldmarkt 9 juni (flyer zie bijlage) 
- Rapportering Fairtradetrekkersgroep en de fair-o-meter in Lubbeek 
- Oproep bijdrages voor de Vrijetijdsgids Lubbeek 
- Opvolging lidorganisaties:  

o 1. Overzicht 2 jaar Schone Kleren Campagne (Guy) 
o 2. SIAL en verdoken armoede in Lubbeek (Christine) 
o 3. Afrikadag in Lubbeek? (Jos S) 
o 4. Opvolging Lokale Voedselstrategien (schepen Pieter V?)  
o 5. Andere? 

- Aanzet H-eerlijke Markt  oktober 2019 
- Het bestuursakkoord in Lubbeek, de SDG‘s  en het participatieproject (Schepen Pieter  V) 
- Varia: nabericht Steven Vromman, dag van de vrijwilliger, protestactie eurosong Israël, 

toekomstdebat 11.11.11. Lubbeek, andere? 
- Nieuwe data 

 
Op de gemeenteraad van april mocht ik het jaarverslag van de GRIS 2018 voorstellen (zie bijlage). We 
koppelden dit aan de SDG’s en mochten vóór de gemeenteraad de aanwezigen het SDG 
koffiebonenspel laten spelen als introductie. Loes Vermeulen maakte de foto’s in bijlage. In het 
volgende infoblad verschijnt een kort verslagje.  
 
Om 19 u vergadert eveneens in De Refter dezelfde dag, de fairtradetrekkersgroep om de fair-o-meter 
voor Lubbeek in te vullen. Even googelen op fair-o-meter en je vindt er alle informatie. Iedereen is er 
welkom! 
 


