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GRIS ALV-vergadering 17 april 2008 

 
Agenda 
 

  
1. Verslag vorige vergadering 

2. Wijziging lidmaatschap GRIS 

3. Linden groet Linden: toelichting aanvraag lidmaatschap 

4. Duurzaamheidspiegel 

5. Afrika Filmfestival Lubbeek: afspraken 

6. Resolutietekst Lubbeek Fair Trade gemeente: 

7. Financies: adviesaanvraag CBS voor ingediende projectsubsidies 2008 

8. Opvolging lidorganisaties: Artsen zonder vakantie (blog), WS/KWB, Vredeseilandencomité Lubbeek,  

   Webmaster GRIS, 11.11.11 

9. Mededelingen: Beleidsplan 2007-2013, Vormingsavond IS, Jaarverslag GRIS 2007, Verzekering medewer-

kers adviesraden, aanpassing HHR, Music for life, infoblad 

10. Nieuwe data. 

 

 

Aanwezigheden: 
 

Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:  Kristien Clits, Christine D’aes, Johan Flamez,  Piet Laga, Gerda Liekens, Guy   

  Sprengers, Jos Swinnen, Jaak Willemse,  

Verontschuldigd:  José Ghekiere, Lien Geutjens, Jos Swinnen, Mia Ulens 

 

 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:   Martine Vanbever, Magda Verbeelen, Chris Laes, Hilde Rombouts 

Verontschuldigd:  Dominique Antonis, Daniël Noë, Marijke Verbeylen, Brian Sisk, Liesbeth Verheyden 

 

 

Uitgenodigd:  Benita Van Hurck, duurzaamheidsambtenaar gemeente Lubbeek. 

  Flor Oyen, Linden groet Linden. 

 
Hilde Rombauts wenst voortaan de vergadering te volgen als vertegenwoordigster van het oudercomité van de 

GBS Linden. 
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De voorzitter start de vergadering met de verwelkoming van Chris Laes, Hilde Rombauts, Flor Oyen en van Be-

nita Van Hurck, duurzaamheidsambtenaar voor de gemeente Lubbeek. 

Benita werkt sinds 3 maart 2008 in Lubbeek. Voordien werkzaam in gemeente Tervuren, waar zij onder meer de 

GROS ondersteunde, o.a. via oproep tot projectaanvragen in het zuiden en subsidies in het noorden. 

Haar verwachtingen qua opvolging van de GRIS zijn nog onduidelijk, evenals andere toekomstige taken. 

Het project windturbines bijvoorbeeld valt wel onder haar bevoegdheid. De voorzitter verwijst naar het jaarver-

slag 2007 als kennismaking met de werking van de GRIS. 

 

 

1. Verslag vorige vergadering: 
Goedgekeurd. 

2. Wijziging lidmaatschap GRIS: 
Melding dat Ivan Godfroid geëmigreerd is naar Canada, en dus geen lid meer is van de GRIS. 

 

3. Linden groet Linden (LgL): 
Ter herinnering: brief (10 januari 2008) van het CBS met de vraag om LgL op te nemen als lid van de GRIS. 

Conclusie op de ALV van 16 januari: de voorzitter uitnodigen om toelichting te geven. 

LgL heeft Flor Oyen afgevaardigd in plaats van Luc Schepers. 

•  LgL kent sinds 40 jaar een stedenband met ‘Linden’ uit Oostenrijk, Nederland, Duitsland, Frankrijk, 

Spanje. 

•  Binnen deze stedenband is het steeds zoeken naar zinvolle programma’s. Het is een traditie dat contacten 

en uitwisselingen jaarlijks gebeuren rond bepaalde thema’s. 

•  Kantelmoment in de werking was een bezoek aan Lalín, in het Spaanse Galicië. Deze gemeente heeft 

zeer veel te maken met migratie en emigratie, met asielzoekers ook. 

•  In juni moet Linden-België het voorzitterschap opnemen voor de komende jaren, en dus een thema en 

een project voorstellen en uitwerken. Bedoeling is dat ook andere Lindens over dit thema gaan nadenken 

en het project ondersteunen. Hoewel de invalshoek steeds Oost-West gericht was, is er nu een mogelijk-

heid om ook Noord-Zuid te werken. Het solidariteitsprincipe is in deze zeer belangrijk.  

•  De doelgroepen zijn jongeren, verpleegkundigen, landbouwers, leerkrachten, en men opteert voor een 

overdracht van ervaringen en beroepsuitwisselingen. 

•  Het thema migratie sluit inderdaad aan bij de visie van de GRIS (SIAL, OCMW, Lokaal Sociaal Beleid). 

Via het lidmaatschap bij de GRIS beoogt LgL een wisselwerking (doorgeven expertise aan andere lan-

den), maar ook steun en kennis te vergaren bij de GRIS-leden. 

•  LgL is lid van de cultuurraad, niet van de jeugdraad. 

•  Besluit van de voorzitter: de GRIS kent een verscheidenheid in zijn leden (Ontwikkelingssamenwerking, 

scholen, jeugd), die een duidelijke steun kunnen geven. Daarnaast geeft de formulering ‘internationale 

solidariteit’ een betere verwoording van de visie. 

•  De GRIS is een open raad. Ofwel wenst LgL stemgerechtigd lid te worden, wat betekent dat ze actief 

mee het beleid gaat bepalen (hiervoor is een aanvraag aan het CBS nodig). Ofwel opteert ze voor een 

niet-stemgerechtigd lidmaatschap, wat kan via een aanvraag aan de GRIS zelf. 

 

 

4. Duurzaamheidspiegel: 
De werkgroep duurzaam beleid (GRIS – milieuraad – VODO) heeft de spiegel, wat een instrument is, doorge-

nomen om de duurzaamheid van het beleid in Lubbeek te evalueren, met de bedoeling om later te evolueren 

naar een meer duurzaam beleid. Nog steeds is het zoeken naar een optimale nulmeting. Deze bestaat uit ver-

schillende luiken, waaruit de GRIS het luik ‘Internationale Samenwerking’ heeft doorgenomen.  

Op 7 mei is er een volgende vergadering waarop alle raden aanwezig zullen zijn.  
 

5. Afrika Film Festival: 
Aankondiging en reclame is gebeurd, ook uitgebreide mailing en via infoblad gemeente. 

De zaal wordt reeds donderdag 24 april door gemeentepersoneel klaar gezet. 

Afspraak: vrijdag om 18u: fototentoonstelling, bar, rode loper 
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6. Resolutietekst Lubbeek Fair Trade gemeente: 
‘Deze gemeente is verkocht’ is het label dat betracht wordt. Systeem en criteria: zie vorige verslagen. 

Eén van de criteria is het goedkeuren van een resolutie door de gemeenteraad, na indiening door de schepen IS. 

Indien goedkeuring volgt het oprichten van een stuurgroep, deze moet de zes criteria realiseren. In de resolutie 

staat duidelijk dat de opstarting zal gebeuren vanuit de GRIS. 

Samenstelling van de stuurgroep: alle geledingen: scholen, handelaars, middenveld, verenigingen, adviesraden. 

Aanpassing in de resolutietekst: art 2: …aanbieden of lokaal en duurzaam geproduceerd worden. 

Volgende stappen:  

• Procedure afspreken 

• Definitieve tekst (ondertekend door voorzitter en secretaris) op de commissie brengen, nadien op ge-

meenteraad van mei 

• Iemand van gemeente Bierbeek uitnodigen op de eerste vergadering van de werkgroep (bvb. Liebrecht 

Saelen) 

De vergadering stelt nog de vraag naar de functie of opdracht van de duurzaamheidambtenaar in deze. Is hier 

ook een taak weggelegd voor de communicatieambtenaar? 

 

7. Financies:  

1. Werkingssubsidies 
 Momenteel geen. 

2. Projectsubsidies 
 Begroting 2008: 6000 euro is voorzien. Er zijn zes aanvragen door Lubbeekse organisaties voor hun 

 koepelorganisatie. Het Dagelijks Bestuur heeft de aanvragen onderzocht en een advies geformuleerd. 

 De ALV bekrachtigt dit advies. 

 Aanvragers geven terugkoppeling via een artikel in het Infoblad. Dit is reeds gebeurd door Roemenië-

 comité, door 11.11.11 en door Wereldsolidariteit. 

  

8. Opvolging lidorganisaties: 
� Wereldsolidariteit: de lentecampagne 2008 is volledig gefocust op de vorming van volwassen vrouwen 

(Meer vrouwen, goed gevormd, wereldwijd), dit jaar in samenwerking met KAV, de vrouwenbeweging 

van het ACW. Het is bekend dat meer dan 70% van de vrouwen in armoede leven. WS is er van over-

tuigd dat vorming een efficiënte manier is om dit tegen te gaan. Daardoor krijgen vrouwen meer kansen 

om zich te organiseren, o.a. op de arbeidsmarkt, om hun rechten te verdedigen, om voor hun gezin te 

zorgen. Hiervoor verkoopt WS kruidenmixen, samengesteld volgens gebruiken in de drie continenten 

waar WS partners heeft (Azië, Afrika en Zuid-Amerika), en waar de opbrengst naartoe gaat. 

 Daarnaast is er ook een politiek luik; hier is de absolute vraag aan de Belgische regering om het gen-

 derbeleid in de Belgische ontwikkelingshulp beter op punt te stellen, met name adequate en gerichte

 vorming voor vrouwen alsook de toegang tot die vorming aanpakken. Hiervoor wordt gevraagd actie-

 kaarten (petitiekaarten) te ondertekenen. Deze worden in september overhandigd aan de ministers van 

 Ontwikkelingssamenwerking, van Buitenlandse Zaken en van Arbeid. 

 Deze week is de Internationale week van WS gestart. In dat kader komen twee Guatemalteekse vrouwen 

 getuigen over hun strijd op een avond georganiseerd door KWB Lubbeek (23 april, ‘Guatemala¿Qué?’). 

 Tevens is dit een gelegenheid om terugkoppeling te geven aan het Lubbeekse bestuur en zijn bevolking 

 voor de projectsubsidies die de gemeente heeft goedgekeurd (zie ook het artikel in het infoblad). 

� Website GRIS: tot vandaag gebeurde de coördinatie door Ivan, Wim fungeerde als webmaster, maar 

kan omwille van studies dit niet meer doen. Ivan heeft zelf naar een oplossing gezocht: Jan De Vilder is 

bereid een template te ontwikkelen voor de portaalsite van de GRIS, inbegrepen een opleiding te geven 

aan de eindverantwoordelijke. Daarnaast moet een hoofdredacteur gezocht worden, die het inhoudelijke 

selecteert. Het aanleveren van teksten, foto’s e.d. kan en moet door iedereen gebeuren. 

 Piet en Guy bieden zich aan als eindverantwoordelijken. Johan wil eindredactie op zich nemen.   

� Vredeseilanden: de tandem Ivan en Gerda valt ook stil. Gerda kan dit alleen niet bolwerken.          

Twee problemen: - campagne met verkooppunt Delhaize Kessel-lo 

    - vrijwilligers (hogeschoolstudenten) zijn nagenoeg opgebruikt 

 Gerda wenst wel contactpersoon te blijven voor Vredeseilanden, maar vraagt duidelijke ondersteuning 

 voor het zoeken naar vrijwilligers en voor de campagne volgend jaar. De ALV stelt voor een oproep te 

 lanceren in het infoblad, en via de jeugdraad (Bart Nijs) te informeren bij alle jeugdverenigingen. 
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� Artsen zonder vakantie: De missies in Afrika hebben als doel een betere medische verzorging aan ar-

men aan te bieden, alsook plaatselijke mensen op te leiden. Tijdens deze missies is Jos geraakt door an-

dere knelpunten: het schrijnende gebrek aan onderwijs en de aanwezigheid van kindslaven. Via senio-

renweb heeft hij een blog gemaakt, waarop een oproep aan onderwijzend personeel om, zoals Azv, een 

deel van zijn vrije tijd te gebruiken om plaatselijke leerkrachten te ondersteunen. Daarnaast is er de 

vraag naar mogelijke oplossingen. Tot nog toe is er geen reactie op gekomen.  

 Vraag aan de ALV: is er een mogelijkheid om bijvoorbeeld stages onderwijs te laten plaatsvinden in een 

 ontwikkelingsland. Kristien doet navraag bij de normaalscholen. 

 
� 11.11.11:  - voorstel om drie koren samen te laten optreden, mogelijk in de kerk van Binkom, 

   waar plaats is voor 300 mensen, en die ‘drankvriendelijk’ is. 

   - voor Linden en Pellenberg moeten nieuwe omhalers gezocht worden. 

9. Mededelingen. 
• Beleidsplan 2008 – 2013: goedgekeurd, cfr. gemeentelijke website. 

• Vormingsavond 21 april: handelt over gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Verschillende 

werkgroepen komen aan bod: draagvlak creëren en onderhouden, subsidiereglement, concrete ideeën op 

maat van de gemeente. 

Johan is reeds ingeschreven. 

• Jaarverslag: ingediend aan de dienst Cultuur. 

• Verzekering medewerkers adviesraden: alle leden én vrijwilligers zijn BA en lichamelijke schade 

gedekt (valt onder de polis arbeidsongevallen van de gemeente). 

• Aanpassing HHR: art. 6 is aanvaard en toegevoegd. 

• Music for life: gemeente aansporen om karaffen aan te schaffen en deze te gebruiken in plaats van duur 

water aan te kopen. Op het advies van het DB van de GRIS is niet gereageerd. 

• Infoblad: oproep tot teksten, vooral van aanvragers van projectsubsidies. 

 

10: datum volgende ALV 

 donderdag 25 september 2008 
 

 

 

 

 

Verslag: Guy Sprengers 


