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GRIS ALV-vergadering 30 mei 2013 
 

Agenda 
 

Gast Patrick Vandereycken uit Linden komt zijn mountainbikeproject in Benin toelichten.  

1. Verslag ALV 14 maart 2013 

2. Goedkeuring definitieve vernieuwde ledenlijst  

3. Evaluatie AFF 2013 

4. Financies 

a. Begroting I.S. 2013 goedgekeurd (Katrien) 

b. Medefinanciering door de hogere overheid via het BBC (Benita/Katrien) 

c. Nieuwe aanvragen werkingskredieten  

d. Advies projectsubsidies 2013: goedkeuring door de ALV + aanvragen budget 2014 

e. Noodhulp: 1000 euro voor Syrië goedgekeurd 

f. Introductie nieuwe beleidspost ‘sponsoring’? Aanpassing subsidiereglement 

5. Opvolging aanwezige lidorganisaties + rapportering trekkersgroep Lubbeek Fairtradegemeente 

6. Vredesprijs 2013 

a. Wie? Wanneer? 

b. Indienen resolutie Pax Christi  

c. Vredesbeleid in functie van de herdenking van WO I (14-18) in 2014?  

7. Beleidsprioriteiten in het beleidsplan 2013-2019 (Katrien/Johan)  

8. Varia met o.a.: De vernieuwde website van de GRIS (Guy), De GRIS op facebook?, publicaties in het 

infoblad, infoavond Suriname (Piet), andere. 

9. Nieuwe data ALV en DB. 

 

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:  Barbara Brugmans, Christine D’aes, Valentijn Desmedt, Johan Flamez, Piet Laga, 

Guy Sprengers, Jos Swinnen 

 

Verontschuldigd:   Lien Geutjens, Jules Godts, Mia Ulens, Lotte Van Eyck  

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Geert Boone, Filip Goddevriendt, Paul Janssens, Martine Vanbever, Dirk Nijs, Ka-

trien Stroobants (schepen IS), Luc Derden (ambtenaar gemeente) Benita Van Hurck, 

Wendy Vanfroyenhoven en Sara Bernaert (VBS Lubbeek), Liesbeth Verheyden. 

 

Verontschuldigd:  Geert Bovyn, Magda Verbeelen,  

  

Gast:   Patrick Vandeneynde 
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Mountainbikeproject Benin voor Vredeseilanden: 
Patrick Vandeneynde, informaticus afkomstig uit Limburg maar nu wonend in Linden, met twee grote hob- 

by’s: sport (o.a. mountainbiken) en reizen, vooral op zoek naar andere culturen (o.a. Joker-begeleider). 

Waarom Vredeseilanden? Omdat hij getroffen werd door een artikel over Luc Bonte, die CEO was van een  

metaalbedrijf in Zuid-Afrika, maar nu directeur is van Vredeseilanden aan 10% van zijn vroeger loon.  

De Benin Classic is een tocht van één week in samenwerking met Vredeseilanden dat voor de logistiek zorgt,  

vooral via de lokale boeren. Deze tocht voert de fietsers langs kleine dorpen waar ze de kans hebben om pro- 

jecten te bezoeken in de rijst- en manioksectoren.  

Elke deelnemer betaalt zelf zijn reis en engageert zich om € 3.000 in te zamelen voor Vredeseilanden. 30% 

van het bruto ingezamelde bedrag gaat rechtstreeks naar Benin, de rest van het bedrag gaat naar soortgelijke 

programma’s in andere landen. 

Sponsering kan op verschillende manieren gezocht worden: individueel, officieel, allerlei instanties. Het be-

drag moet rechtstreeks op het rekeningnummer van Vredeseilanden gestort worden. 

Patrick neemt van 19 oktober tot 26 oktober deel aan deze mountainbiketocht en vraagt of er via de GRIS 

een sponsorsubsidie kan bekomen worden en/of er interesse is voor persoonlijke sponsoring. 

Antwoord GRIS: individuele ‘sponsor-subsidiëring’ kan niet volgende de huidige subsidiereglementen, maar 

staat wel op de agenda. Individueel storten kan wel. Info: www.grislubbeek.be (actueel-nieuws). 

De vergadering wenst Patrick veel succes zowel met zijn sponsorzoektocht als met de fietstocht. 

 

1. Goedkeuring verslag ALV 14 maart 2013 

Zonder opmerkingen goedgekeurd. 

2. Goedkeuring definitieve vernieuwde ledenlijst: 

Deze nieuwe ledenlijst is op de website terug te vinden, echter zonder adres of andere persoonlijke gege-

vens. Deze lijst is ook goedgekeurd door de Gemeenteraad. 

Iedereen kan lid worden van de GRIS, persoonlijk of voor een organisatie. Je kan enkel stemgerechtigd 

worden als je dit expliciet aanvraagt én als deze aanvraag bekrachtigd wordt door de College. Het onder-

scheid tussen stemgerechtigd en niet-stemgerechtigd is enkel van toepassing als er een stemming mocht 

gebeuren, en wordt om die reden bewaard. 

In de huidige samenstelling bestaat de groep stemgerechtigden uit de leden van het Dagelijks Bestuur, en 

de vertegenwoordigers van ngo’s. Tot de groep niet-stemgerechtigden behoren: gemeente, afgevaardig-

den politieke partijen, onderwijs, sympathisanten en vierdepijlers. Deze laatste is trouwens de sterkst 

stijgende groep. 

3. Evaluatie AFF 2013: 

Voor de zevende maal georganiseerd. Mooie film, voor een 100-tal aanwezigen. Alweer goede hulp door 

de gemeente, zowel logistiek als voor sponsoring van de drank. 

Het project Kisangani werd voorgesteld. Voorstelling en inkomsten bar brachten € 460 op. 

Op 1 juni is er een algemene evaluatie en overzicht van AFF 2013 (COOP-café Leuven) 

4. Financies:  

a. Budget Internationale Samenwerking 2014-2019: 

Het betreft een sneuvelversie van het meerjarenplan. 

Nieuw is dat de Vlaamse Overheid een ander systeem van financiering oplegt (zie verder). Zo is er 

geen opsplitsing meer in twee delen van drie jaar, maar eist de nieuwe subsidieregeling een begro-

ting voor de volle zes jaren. 

Het groeipad voor I.S. Lubbeek wordt gevolgd tot 0.15% van het budget, nadien zou enkel de in-

dexering toegepast worden.  

De concrete situatie voor I.S. Lubbeek is als volgt: budget van € 21000 is begroot voor 2013. 

http://www.grislubbeek.be/
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Van 2014 tot 2019 moet alles in het meerjarenplan voorzien worden, onder meer door beleids-

doestellingen te bepalen alsook acties en plannen. Deze zitten momenteel nog in de onderzoeksfase. 

Strategische doelstellingen zijn nodig om het draagvlak I.S. te vertalen: zo moet de gemeente de 

Griswerking ondersteunen via een budget. Eveneens moet ze een ambtenaar afvaardigen in de Gris. 

Ten derde moet I.S. later ingebed worden in het reguliere lokale beleid, dwz dat de gemeente in zijn 

Noord-Zuidbeleid een duurzame ontwikkeling moet nastreven. 

Timing: eerste input eind juni, eind oktober moet het meerjarenplan naar de gemeenteraad. 

Dit betekent dat dit op de ALV van september moet besproken worden. 

b. Medefinanciering door de hogere overheid via het BBC 

Cfr. presentatie door duurzaamheidscoördinator Benita: ‘Beleids- en Beheerscyclus (BBC) en nieuw 

impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking’. 

Beleid en beheer vormen samen één verhaal, waarbij de financiële middelen gekoppeld worden aan 

de beleidsdoelstellingen. Subsidieaanvragen gebeuren voortaan via strategische meerjarenplannen. 

Dit betekent eveneens de opheffing van het decreet betreffende het beleid inzake convenants ge-

meentelijke ontwikkelingssamenwerking om het te vervangen door een kaderdecreet inzake ontwik-

kelingssamenwerking. Het beleid inzake convenants wordt vervangen door het ‘Impulsbeleid ge-

meentelijke ontwikkelingssamenwerking’. 

Het strategisch meerjarenplan bestaat uit beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, verzameld 

door de politieke voornemens, waar dan de financiële gevolgen uit afgeleid worden. 

Het geheel wordt opgesplitst in beleidsdomeinen die vrij gekozen kunnen worden; een beleidsdo-

mein omvat een aantal beleidsvelden die verplicht en gestandaardiseerd zijn. De beleidsvelden moe-

ten nog verdeeld worden over beleidsitems, die alweer vrij te kiezen zijn. 

Om het nog wat ingewikkelder te maken bestaat  daarnaast nog een ‘Vlaams impulsbeleid gemeente-

lijke ontwikkelingssamenwerking’ met volgende prioriteit: de opname van ontwikkelingssamenwer-

king in het reguliere lokale beleid en de verdere professionalisering van de lokale besturen op het 

vlak van gedecentraliseerde ontwikkelingssamenwerking, zowel op het vlak van eigen acties als op 

het vlak van de coördinatie van lokale initiatieven.  

Financieel moet dus een subsidiebelofte gemaakt worden voor zes jaar, onder voorbehoud van wijzi-

gingen na drie jaar. De subsidie kan gaan van € 15000 tot € 50000 per jaar en er wordt gestreefd naar 

een eigen inbreng van 3/5° van het subsidiebedrag, zoals: 

 - Eigen subsidies aan lokale verenigingen/organisaties die actief zijn inzake OS. 

 - Alle uitgaven verbonden aan draagvlakversterking en capaciteitsopbouw voor OS in de gemeente. 

 - Alle uitgaven verbonden aan bestuurskrachtversterking in het Zuiden. 

 - Alle uitgaven voor noodhulp aan het Zuiden. 

 Het is belangrijk dat adviesraden hierbij betrokken worden. 

 

c. Aanvragen werkingssubsidies: 

 Totale kost nieuwe website: € 60,50  goedgekeurd 

 AfrikaFilmfestival: € 121,90   goedgekeurd 

 GBS Linden De Spit: (FairTrade: fairfood en Maya: workshops, dansjes, gelukspoppetjes, 

optreden Guatemala):  € 685    goedgekeurd 

d. Advies Projectsubsidies 2013: 

Via mail is advies gevraagd aan de leden (zie nota),slechts enkele kleine reacties zijn hierop ge-

noteerd. Het DB heeft besloten dat alle projecten positief kunnen geadviseerd worden. De voor-

zitter en secretaris ondertekenen de adviestekst. Het CBS en later de GR nemen een definitieve 

beslissing, waarna kan overgegaan worden tot betaling. Concreet betekent dit dat elk project      

€ 1666,60 zal ontvangen. 

Aanvragen voor de projectsubsidies van 2014 worden best tegen oktober verstuurd aan het CBS 

(zie reglement). 
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e. Noodhulp: 

Voor 2013 is € 5000 voorzien. Een eerste voorstel werd gedaan voor het 12-12-consortium noodhulp 

voor Syrië. € 1000 is gestort. 

 

f. Introductie nieuwe beleidspost ‘sponsoring’ – aanpassing subsidiereglement: 

Sponsoring van bijvoorbeeld persoonlijke initiatieven kon in de vroegere legislatuur niet, omdat 

geen aparte begroting hiervoor was voorzien. In het nieuwe BBC is er echter mogelijkheid om pos-

ten en middelen te verschuiven, zolang het binnen hetzelfde beleidsdomein valt, en dit zonder terug-

koppeling naar de gemeenteraad en zonder budgetwijziging. 

De schepen I.S. stelt voor om eventuele overschotten van de werkingssubsidies (of van noodhulp) te 

verschuiven naar een andere post. Ter info: het bedrag voor werkingssubsidies 2013 is bevroren om-

dat er reeds verschillende jaren een overschot was. Eventueel kunnen die overschotten dus vanaf 

2014 anders besteed worden. Echter nog te bekijken. 

Tevens is er discussie over het feit of niet uitgegeven subsidiegelden zouden moeten teruggegeven 

worden aan de gemeente. De Gris heeft zijn subsidies altijd zelf behartigd, er is nooit subsidiegeld 

voor eigen gebruik aangewend, zoals bij andere raden wel het geval was. 

Ook dit punt moet nog verder besproken worden. 

 
5. Opvolging aanwezige lidorganisaties + rapportering trekkersgroep Lubbeek Fairtradegemeente 

a. SIAL: als steunend lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen onderschrijft SIAL de actie ‘Gast-

vrije gemeente’. Personen of verenigingen kunnen zich solidair tonen door een plakkaat voor het 

raam te handen, of door een concreet initiatief in te dienen. Ook een gemeente kan zich zelf in de 

kijker zetten met een initiatief. Oproep tot acties en meer informatie kan gevonden worden op de 

website www.gastvrijegemeente.be.  

b. Wereldsolidariteit:  

 Bangladesh: naar aanleiding van de verwoestende branden in de kledingateliers heeft WS 

(mede via zijn partner de ‘Schoneklerencampagne’), samen met internationale vakbondsor-

ganisaties de druk enorm verhoogd om veiliger werkomstandigheden te bekomen. Deze 

omvatten onafhankelijke en transparante fabrieksinspecties, verplichte doorvoering van ver-

beteringen bij gebreken aan de gebouwen en herziening van bestaande wetgeving en veilig-

heidsregulering. Tevens worden de grote kledingmerken aangespoord om ook internatio-

naal, via cao’s de arbeidsomstandigheden te respecteren. Meer info: www.schonekleren.be.  

 Guatemala: oud-generaal Rios Montt, beschuldigd van genocide in de burgeroorlog, is na ja-

ren van onderzoek en procederen eindelijk voor de rechter verschenen en veroordeeld. De 

vreugde bij de Mayabevolking was echter van korte duur omdat de regering op basis van 

‘procedurefouten’ het vonnis nietig verklaarde, zodat het ganse proces van voor af aan moet 

herbegonnen worden. Op deze manier blijven straffeloosheid en corruptie aanhouden. 

 Waar WS elk jaar of tweejaarlijks een lentecampagne lanceert is nu geopteerd om, mede 

door de situatie van het ACW binnen het Dexiadossier, te gaan zoeken naar zijn plaats bin-

nen de solidaire wereld. 

c. 11.11.11: 

Binnen de koepel zijn de Milleniumdoelstellingen herbekeken. Het is duidelijk dat deze tegen 

2015 niet gehaald worden, ondanks verbeteringen in sommige domeinen. 

De volgende twee jaar is het thema: voedselveiligheid en hongersnood. Het is een raar fenomeen 

dat er het meeste honger is op plaatsen waar voedsel geproduceerd wordt. De campagne wordt 

op gang getrokken door de slogan ‘Leer koken van woede’. 

 

http://www.gastvrijegemeente.be/
http://www.schonekleren.be/
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d. Hands-in-action: 

 Het 4de pijlersteunpunt verschaft informatie en advies aan iedereen die zich vrijwillig inzet 

voor een project in het Zuiden. Dirk Nijs stelt zich de vraag of zo een vormingsaanbod ook 

niet in onze gemeente kan ten behoeve van de Lubbekenaren? En of de Gris dat wil organi-

seren of sponsoren. Voor de voorzitter is dit een mooi voorstel, maar moet er eerst eens ge-

polst worden bij de andere vierdepijlerorganisaties. Meer info: www.4depijler.be.  

 HIA wil ‘iets’ organiseren samen met de andere organisaties, in Lubbeek, om de verschil-

lende ngo’s en vierdepijlers van Lubbeek voor te stellen aan het grote publiek. Maandag 24 

juni komen geïnteresseerden samen om mogelijkheden te bekijken. 

 HIA verzamelt oude CD’s en DVD’s om te laten recycleren, en is op zoek naar goede me-

thodes om dit praktisch te organiseren. 

6. Vredesprijs 2013: 

a. € 1000 is voorzien, en kan toegewezen worden aan een persoon of organisatie die zich op 

vredesvlak verdienstelijk heeft gemaakt. De Gris heeft hierin een adviserende functie en kan 

kandidaten voordragen en selecteren. De vraag naar kandidaten zal op de website verschij-

nen, zal gesteld worden aan lokale kranten en er volgt een oproep in het Infoblad. 

De prijs zou dan uitgereikt worden in de Vredesweek (derde week van september). Vorig 

jaar is dit gekoppeld aan het Kalvariebosevenement, maar ‘informeel’ is er weinig kans dat 

dit in 2013 georganiseerd wordt. Indien dit bevestigd wordt, moet een ander moment ge-

zocht worden. 

b. Indienen resolutie Pax Christi? In een breder kader kan een vredesbeleid in de gemeente ge-

introduceerd worden, en kan de gemeente zelfs vredesgemeente worden. Hiervoor moet een 

intentieverklaring ondertekend worden door een aantal gemeenteraadsleden en naar Pax 

Christi gestuurd worden. Het is dan aan de Gris om dat vredesbeleid te activeren. 

Meer info: www.paxchristi.be.  

c. Vredesbeleid in functie van de herdenking van WO I (14-18) in 2014: 

De voorbereiding voor deze herdenking is al opgenomen door de betrokken schepen, door de 

archivaris en door de NSB. De Gris vraagt – via de schepen - om ook deel te nemen aan deze 

voorbereiding. 

7. Beleidsprioriteiten in het beleidsplan 2013-2019: 

Agendapunt uitgesteld naar de ALV van 12 september. De prioriteiten zijn doorgegeven aan de Schepen 

I.S. 

8. Varia 

a. De vernieuwde website van de GRIS:  

De vorige website was aangemaakt met een template van Joomla in 2008. Omwille van proble-

men met die site, die enkel via een grondige upgrading konden opgelost worden, is besloten om 

over te stappen naar een nieuw systeem. Dat is gevonden bij een Lubbeekse webdesigner (quic-

kersite.com), wat resulteert in een volledig nieuwe look. Het blijft echter een website die louter 

informatief werkt en niet zozeer als interactieve site kan gebruikt worden. Suggesties voor tek-

sten of informatie zijn steeds welkom. 

b. De GRIS op facebook?  

Het gebruik van nieuwe media moet eens nader bekeken worden, dit agendapunt wordt nu uitge-

steld. 

c. Dag van de inburgering: 

Zaterdag 1 juni worden personen die de inburgeringscursus succesvol hebben afgerond uitgeno-

digd en gehuldigd. Geert Bourgeois komt persoonlijk de attesten overhandigen. 

http://www.4depijler.be/
http://www.paxchristi.be/
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SIAL vraagt zich af of iedereen wel is uitgenodigd, en op welke basis. De Gris zal alsnog een 

uitnodiging ontvangen. 

d. Artsen zonder vakantie: 

Jos Swinnen vertrekt op 28 juni voor een veertiendaagse missie naar Katanga. 

In de VBS Lubbeek heeft Jos een voordracht gehouden aan de allerkleinsten over het schoenen-

project; gelijkaardige initiatieven zijn gehouden in Rotselaar, ook andere scholen kunnen aan-

vragen indienen. 

Op 23 september is er een voordracht bij Seniorama, Leuven. 

 

9. Nieuwe data ALV en DB. 

Algemene ledenvergadering: donderdag 12 september 

Dagelijks Bestuur: donderdag 5 september 

 

 

 

 

 

 

Verslag: Guy Sprengers. 


