
 
 

GRIS ALV-vergadering 24 oktober 2006 
Gemeentehuis 

 

Agenda 
1. Aanwezigheden en verontschuldigingen 

2. Verslag vorige vergadering 

3. Aanpassingen ledenlijst 

4. Financies: werkingskredieten (stand van zaken en nieuwe aanvragen) en projectsubsidies (toekenning 

2006 en aanvragen 2007, maximumbedrag per school?) 

5. Evaluatie rondvraag aan de politieke partijen en valorisatie van de bekomen informatie (zie 

www.grislubbeek.tk) 

6. Opvolging lidorganisaties 

7. Procedure en kalender wedersamenstelling van de GRIS in de nieuwe legislatuur?  

8. Varia, post en nieuwe data 

 

1. Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden of leden waarvoor erkenning is aangevraagd 

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

Guy Sprengers, Luc Thiry 

Verontschuldigd: José Ghekiere, Lut Rubbens, Bertrand Schrevens, Mia Ulens, Ludo Wierckx 

 

Niet stemgerechtigde leden 

Aanwezig: Betty Depret, Ivan Godfroid, Rita Pauwels VBS Lubbeek (vervanger Berna Gijbels), Hugo 

Pelgrims, Nkandu Rina Rabau (nieuw verkozen gemeenteraadslid in Lubbeek voor SP-A en secretaris 

van Bana Leuven, de Integratiedienst). 

Verontschuldigd: Didier Gilles de Pélichy, Jules Godts, Ronny Haroux, Jos Swinnen, Marijke Verbeylen, 

Liesbet Verheyden Jacques Willemse 

 

Patrick Olbrechts vervangt Simon Moerenhout als vertegenwoordiger van KLJ. 

Bertrand Schrevens, de vertegenwoordiger van de Scouts Lubbeek wordt vervangen door de 

‘Groepsleiding’, zo werd medegedeeld. groepsleidingscoutslubbeek@hotmail.com is het nieuwe e-

mailadres. Vanwege de raad wordt er gevraagd toch een naam op te geven en dit omwille van de 

continuïteit.  

De nieuwe leden zullen van de voorzitter een formulier ontvangen: ze worden verzocht dit inge-

vuld naar het Gemeentebestuur te sturen.  

 

2. Goedkeuring verslag ALV 08.06.06: Het verslag wordt goedgekeurd mits het aanbrengen 

van enkele correcties. 

 

3. Aanpassen ledenlijst : de adressenlijst bevat een aantal wijzigingen van e-mailadressen: de 

aangepaste lijst zal aan het verslag van deze vergadering worden toegevoegd. 

 



4. Financies: werkingskredieten (stand van zaken en nieuwe aanvragen) en projectsubsi-

dies (toekenning 2006 en aanvragen 2007, maximumbedrag per school?) 

Werkingskredieten:  
Stand van zaken : totaal reeds toegekende en uitbetaalde kredieten : 771,26 euro 

Nieuwe aanvragen:  - Sial rekening van het Geleeg voor drank tijdens Nl les op zaterdag 

   voor de periode 18/02 – 14/10/06: 103,64 euro 

 - VBS ‘De Linde’ – Linden: 11.11.11-kalenders + Wereldreis  

Abonnement: 144,20 euro 

Deze nieuwe aanvragen voor een totaal van 247,84 euro worden goedgekeurd. Dit brengt het-

voorlopige totaal van de uitgaven voor 2006 op 771,26 + 247,84 = 1019,10 euro 

Rina Rabau vraagt of er ook kredieten toegekend worden voor de vierde wereld. De voorzit-

ter antwoordt dat dit hier specifiek om kredieten gaat voor internationale solidariteit.  

Het voorop stellen van een maximumbedrag per school, rekening houdend met het aantal 

leerlingen is erg moeilijk en kan tot situaties leiden waarbij de beoogde doelstelling, nl. het ver-

lenen van steun aan initiatieven rond het Zuiden, niet meer optimaal kan gerealiseerd worden.  

Projectsubsidies: deze projectsubsidies werden voor het eerst in 2005 op deze wijze toegekend 

(nl. op basis van voorstellen, die aan bepaalde criteria moeten voldoen). 

In 2006 werden er 9 aanvragen ingediend en door de GRIS onderzocht en goedgekeurd. Iedere 

aanvraag zou dus slechts 160,00 euro ontvangen (in totaal 1500,00 euro beschikbaar). Daarom 

werd er een verhoging aangevraagd, die evenwel niet werd toegestaan, de gelijke verdeling van 

de beschikbare som over de 9 aanvragen is wel aanvaard. 11.11.11 heeft een enquête doorge-

voerd omtrent de gemeentelijke steun voor solidariteit met het Zuiden. De gemeenten hebben 

zelf de enquête formulieren ingevuld. De resultaten staan op de 11-website. Lubbeek, naar ver-

luidt een van de rijkste gemeenten van Vlaanderen, scoort zwak op het punt van de projecten-

steun. Op andere punten scoort Lubbeek goed: er is een gemeentelijke raad, een schepen en een 

deeltijds ambtenaar en de gemeente verleent vlot logistieke steun aan initiatieven in de gemeen-

te. Deze projectensteun wordt nog in de commissie besproken, zodat een indexaanpassing nog 

tot de mogelijkheden behoort.  

Voor 2007 (de aanvragen moesten theoretisch binnen zijn tegen 1 oktober, doch volgens de 

schepen I.S. zal die datum niet strikt worden toegepast) zijn er al aanvragen ingediend (of wor-

den eerstdaags opgestuurd) door APOPO, Artsen zonder vakantie, Wereldsolidariteit en 

11.11.11. De vraag zal herinnerd worden aan het Roemeniëcomité en aan het Geleeg.  

De raad is het er mee eens dat de samenvatting van de aanvragen voor projectsubsidies op de 

website van de GRIS worden gezet, wat ondertussen gebeurd is.  

 

5. Gemeenteraadsverkiezingen en rondvraag aan de politieke partijen. 

Er is geen antwoord van de VLD en van VB.  

Hugo Pelgrims meldt dat ‘iemand’ bij de VLD de vragenlijst op zijn bureau heeft laten liggen. 

Het was geen kwestie van niet “willen” maar eerder een kwestie van tijdsgebrek. De schepen be-

looft te proberen de vragenlijst in te vullen en op te sturen.  

De raad vindt dit een zeer goed idee, omdat hij aan de hand van de antwoorden een beter zicht 

krijgt op het politiek haalbare. Dit zou de raad ook toelaten om aan de volgende schepen I.S.  

een gedachtewisseling aan te vragen ter voorbereiding van de beleidsnota van het nieuwe ge-

meentebestuur. 

Christine merkt op dat dit een goede aanpak was. 11.11.11 heeft dit trouwens opgemerkt en heeft 

een artikel gevraagd voor het provinciaal tijdschrift Hefboom. Ivan zal dit verzorgen.  



 

6. Opvolging lidorganisaties 

- 11.11.11. actie: het plaatselijke comité organiseert de gebruikelijke acties: de deur-aan-deur 

omhaling, het Sint-Maartensvuur in samenwerking met de Scouts en KLJ Lubbeek, de spaghetti-

slag door de Scouts (Jin) van Linden, en het jaarlijkse concert in de zaal PBE op 18 november 

dat dit jaar verzorgd wordt door het strijdkoor KONTRARIE uit Herent. Er is ook een aanvraag 

ingediend om in het gemeentehuis een postertentoonstelling op te zetten rond de 8 millenium-

doelstellingen. Die aanvraag is goedgekeurd voor de periode van 1 tot 15 november.  

- SIAL: Christine geeft een uitvoerige uitleg over het tot stand komen in België van de wet op de 

subsidiaire bescherming. België was een van de weinige landen die deze “beschermingswet” niet 

had ingesteld. Volgens de Conventie van Genève dienen mensen, die om politieke, religieuze of 

etnische redenen zodanig vervolgd worden dat de situatie voor hen persoonlijk levensbedreigend 

is, als vluchteling erkend te worden. Degenen die oorlogsgebieden ontvluchten vallen daar niet 

onder. De subsidiaire bescherming houdt in dat deze laatste vluchtelingen, die niet erkend kun-

nen worden, tijdelijk niet terug moeten en recht hebben op medische zorgen en onderwijs.  

- Wereldsolidariteit: de NZ-werking van het ACW 

Guy verduidelijkt dat er ieder jaar een lentecampagne gevoerd wordt in maart, april en mei. In 

2006 start er een campagne rond arbeidsonrecht in het Zuiden, die over 2 jaar gespreid wordt. Er 

is een DVD van 35’ gemaakt over de campagne. Vorige jaren werden er zakjes zaad verkocht. 

Men zoekt naar een nieuw actiemodel.  

- Vredeseilanden:  

Het eerste actiepunt is het zoeken van vrijwilligers om in het weekend van 13-14 januari gadgets 

te verkopen aan de Delhaize in Kessel-Lo. KLJ-Lubbeek zal helpers vragen voor dit WE.  

In een volgend stadium zal Vredeseilanden ijveren voor het label van FAIR TRADE gemeente. 

Er zijn 6 criteria waaraan moet voldaan worden en dit vergt een volledig engagement van het 

gemeentebestuur, het verenigingsleven en de privésector. De volgende schepen van I.S. zal daar-

voor worden aangesproken. 

- Welzijnszorg:  

Vóór Kerstmis (in de advent) is er de campagne “Armoede uitsluiten” over de armoede in België 

en vóór Pasen  (in de vastenperiode) is er een campagne over de armoede in het Zuiden (vorig 

jaar was dat de bananenteelt op de Filippijnen. In januari - februari is er nog de Damiaanactie 

met een film, telkens over een ander land. De Vastenvoettocht brengt ongeveer 2500 euro op 

voor BD + Welzijnszorg + Damiaanactie. 

- Bana Leuven  

Rina geeft uitleg: Bana betekent volk, bevolking. Deze organisatie probeert Congo in Leuven in 

de “picture” te brengen om Congo te helpen. 

 

7.  Procedure en kalender wedersamenstelling van de GRIS in de nieuwe legislatuur 

De huidige raad wordt na de verkiezingen de facto ontbonden en opnieuw samengesteld. In het 

Infoblad zal er een oproep verschijnen voor kandidaat-leden verschijnen.  

 

8.  Varia 

Het Klaprozen project van Anita Huybens 

Ter gelegenheid van de week van de kunstenaar zal Anita gevierd worden en zal ze de Cultuur-

prijs ontvangen bij de opening van de week van kunstenaar op 24 november. 

 

Volgende vergadering: donderdag 18 januari 2007 

 

       Verslag: Piet Laga 


