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GRIS ALV-vergadering 1 april 2010 
 

 Agenda 
 
 

1. Goedkeuring verslag 10 december 2009  

2. Financies: werkingskosten en projectsubsidies 

3. De halfwegevaluatie  

4. 11.11.11 

    - Eindresultaten actie 2009 

    - de Ronde van 11 

    - De Gouden 11 toegekend aan het comité 

    - de Wachtnacht  

5. Opvolging aanwezige lidorganisaties en werkgroepen 

6. Correspondentie en varia  

7. Nieuwe data. 

 
 

Aanwezigheden: 
 

Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:  Christine D’aes, Johan Flamez, Piet Laga, Guy Sprengers, Jos Swinnen 

 

Verontschuldigd:   Kristien Clits, Valentijn Desmedt, José Ghekiere, Jules Godts, Gerda Liekens, Evita 

Moerenhout, Mia Ulens 

 

 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Tine De Vos, Daniël Noë, Hugo Pelgrims, Benita Van Hurck, Martine Vanbever, 

Liesbeth Verheyden, Magda Verbeelen, Marijke Verbeylen  

 

Verontschuldigd:  Brian Sisk, Peter Van Windekens, Freya Verlinden  
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1. Goedkeuring verslag 10 december 2009 
De adviesraad keurt het verslag goed. 

2. Informatie over komende activiteiten: AfrikaFilmFestival en Ronde van 11: 
Daniël Noë schetst de interne gemeentelijke afwerking van beide activiteiten. 

AFF: wordt besproken op het CBS van 6 april. De logistieke ondersteuning is in orde. Financieel valt dit 

binnen de eigen werking van de gemeente (buiten de voorlopige twaalfden), maar kan ook opgevan-

gen worden door het werkingskrediet van de GRIS. 

Ronde van 11: 

Is geagendeerd op het CBS van 13 april. Vanuit de organisatie is een nieuwe coördinator aangesteld, 

die ook een nieuwe werkvergadering bijeen roept (8 april). Nadien wordt het animatieprogramma 

voorgelegd aan het CBS. 

Reeds in orde: de route, het startpunt (Libbeke), een rustplaats met animatie op het domein de Beauf-

fort, waar tegelijk ook de ‘Dag van het park’ plaats vindt. 

Een budget is tot vandaag niet voorzien, maar er kan geput worden uit een aantal poolartikels. 

Info is terug te vinden op de website van de gemeente en van de GRIS. 

3. Financies: werkingskosten en projectsubsidies 
Werkingskredieten: 

De eerste aanvraag voor 2010 komt van Amnesty International Lubbeek, een briefschrijfgroep die 24 leden 

telt, waarvan er een 12-tal maandelijks samenkomen. Deze groep doet voor de eerste maal beroep op de wer-

kingskredieten. Ze vraagt een tegemoetkoming in de onkosten voor postzegels voor een bedrag van € 270. 

De ingediende aanvraag is volledig conform het reglement. Goedgekeurd. 

PS: ook elektronisch en per SMS kan op een eenvoudige manier deelgenomen worden aan briefschrijfacties. 

Projectsubsidies: 

Volgende aanvragen worden pas tegen het najaar verwacht. 

Ethisch bankieren: 

De GRIS en de Schepen IS hebben initiatief genomen tot een verkennend gesprek met de onafhankelijke or-

ganisatie ‘Netwerk Vlaanderen’ (www.netwerkvlaanderen.be), vooral om de specifieke situatie van Lubbeek 

te bekijken. Goede voorbeeldgemeenten die reeds ethisch bankieren zijn Zemst, Bierbeek, Leuven, Haacht. 

Deze vergadering zal in de loop van mei belegd worden, in aanwezigheid van het Dagelijks Bestuur van de 

GRIS,  Schepen IS, de duurzaamheidcoördinator en de cultuurbeleidcoördinator. 

 

4. De halfwegevaluatie  
Bijlage bij het verslag van 10 december 2009, waaruit duidelijk blijkt welke de werkpunten moeten zijn: 

• vraag naar een consulent, zeker in het kader van langetermijndenken 

• thema migratie staat nog niet echt op de agenda van dit gemeentebestuur 

• Ethisch beleggen: eerste initiatief, zie hoger 

Vanuit de GRIS moet ook bekeken worden hoe dit voor de volgende drie jaar verder evolueert en welke ef-

fecten we nog kunnen verwachten. 

Dit schema is ook opgenomen in het jaarverslag 2009, dat zal voorgesteld worden op de gemeenteraad van 

april. 
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5. 11.11.11 
a. Eindresultaten actie 2009 

Het definitieve eindresultaat is nog niet gekend omdat overschrijvingen aan het nationale nummer 

nog moeten opgedeeld worden per gemeente. 

Iets minder opbrengst dan 2008, vooral door het verlies bij het concert. Toch volgen we de nationale 

trend. Desondanks is de opbrengst - per inwoner berekend - nog zeer goed. 

b. De Ronde van 11 

Info vanuit de gemeente, zie hoger. 

Wat te doen vanuit de GRIS? 

• Fietsers ronselen (gewone of bijzondere deelnemer) 

• Het ontbijt wordt aangeleverd, maar er is volk nodig om dit aan te bieden. 

• Eveneens vrijwilligers zoeken voor de standjes 

c. De ‘Gouden 11’  toegekend aan het comité 

Het Lubbeekse 11.11.11-comité wordt beloond met de ‘Gouden 11’. Dit is een wisselbeker die de 

uitverkoren gemeente één jaar mag houden om ze dan te overhandigen aan de volgende. In 2009 was 

dit Tervuren voor de provincie Vlaams-Brabant. 

Criteria zijn: 

• Positieve evolutie financieel (opbrengst/inwoner) 

• Originele acties en verscheidenheid van de activiteiten (Sint-Maartensvuur – spaghettislag – 

concert) 

• Vrijwilligersinzet, minstens uit twee verschillende verenigingen (alle medewerkers en omhalers) 

Bogdan Vanden Berghe komt persoonlijk naar Lubbeek voor deze overhandiging, op zaterdag  19 

juni om 11u. Worden uitgenodigd: schepencollege en gemeenteraadsleden, comité en vrijwilli-

gers/medewerkers, vakpers. 

Het comité wil nog een initiatief op poten zetten voor deze gelegenheid. 

d. De Wachtnacht: 

Dit is de naam voor de politieke actie in het najaar 2010. De volgende campagne spitst zich opnieuw 

toe op de Millenniumdoelstellingen 2015, met initiatieven op lokaal vlak. Voorbeelden kunnen zijn: 

• Slogans ophangen in wachtzalen: ‘U wacht op uw beurt, wij wachten al tien jaar’ 

• Wachtbox, naar analogie met een babbelbox, reeds te zien op de Ronde van 11. 

• Fotoshoot van wachtende mensen allerhande. 

Op zondag 19 september wordt een groots evenement georganiseerd in Gent. Meer info op de websi-

te. 

6. Opvolging aanwezige lidorganisaties en werkgroepen (AFF, FTG en DZHS) 
AfrikaFilmFestival: 

Gemeentelijke info, zie hoger. 

Praktische informatie: 

• Vrijdag 7 mei, om 20u in de refter van de GBS Linden. 

• De aanvraag voor logistieke ondersteuning door de gemeente moet definitief in orde gebracht wor-

den (Martine): projectiescherp – projectieapparatuur – laptop – DVD – verduistering. 

• Propagandamateriaal (affiches) wordt via de Cultuurraad verspreid. Affiches en flyers te verdelen 

door de GRIS-leden. Reclame ook via het schoolkrantje en via de GRIS-website 

Na de film is er een voorstelling van het Simbi-project; de opbrengst gaat ook integraal naar dit project. 
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Wereldsolidariteit: 

De Lentecampagne 2010 (Pasen – OLHemelvaart) is een verder zetten van de actie van vorig jaar, zoals ook 

11.11.11 het thema heeft gespreid over twee jaar. ‘Werknemers zijn geen gereedschap, daar blijven we op 

hameren’ is de boodschap. Dit jaar wordt sterk ingezet op het afdwingen van arbeidsregels in noord en zuid, 

vooral via druk op ondernemingsraden, niet in het minst in multinationals, vooral om deze arbeidsafspraken 

te laten respecteren bij onderaannemingen in lageloonlanden. De criteria blijven: geen kinderarbeid, mens-

waardig loon, geen discriminatie, wereldwijde vakbondsvrijheid. Steun van de politiek en van de Internatio-

nale arbeidsorganisatie is nodig. Meer info: www.waardigwerk.be  

In de marge: WS nationaal is niet echt opgezet met ‘De Ronde van 11’. Het is een bijkomend initiatief van 

de ngo 11.11.11, zonder afspraken binnen de koepel die dezelfde naam draagt. Tot vandaag voerde elke ngo 

campagne in een bepaalde gekende periode. Wordt dit nu doorbroken? Wat in de toekomst? 

FairTradeGemeente: 

Er is een duidelijke vooruitgang. 

Criterium winkels (4) en horeca (2):  

• de beide Sparwinkels van Linden hebben de verklaring ondertekend en verkopen FT-producten. 

• Drankencentrale Baets heeft verklaring op eer getekend 

• In de pijplijn zitten Lidl en GB Lubbeek. 

• Voor de horeca zijn afspraken gemaakt. 

Organisaties en verenigingen: verklaring op eer 

• GBS Pellenberg, GBS Linden en Binkom. 

• KWB Lubbeek 

• Scouts Lubbeek en Chiro Binkom 

Lokale duurzame consumptie:  

• Is moeilijk aan te tonen (korteketenproductie) 

• Er zijn wel voedselteams actief in Lubbeek en Pellenberg. 

Knelpunt blijft het overtuigen van bedrijven, wat moeilijk is zonder vertegenwoordiging in de werkgroep. 

Artsen zonder vakantie: 

Jos heeft een nieuw verslag klaar over de vorige missie. 

Qua voldoening is men bij AZV redelijk kritisch: het element opleiding ter plekke is niet evident en wissel-

vallig. 

Daarnaast is er ook kritiek op het systeem van donoren ronselen. Vele teksten of slogans teren op het schuld-

gevoel (‘Als ik niets geef, sterft een kind’), en zijn waarschijnlijk bedacht door reclamebureaus. 

SIAL: 

Christine brengt kort verslag van de Algemene Ledenvergadering.  

• o.a. fondsenwerving is ter sprake gekomen. 

• Binnenkort start een sensibiliseringscampagne met als thema ‘Wat is een vluchteling?’. Vooral het 

grote gebrek aan inzicht in de ganse problematiek van asielzoekers, migratie en vreemdelingen moet 

aangepakt worden, gecombineerd met een poging tot een meer positieve beeldvorming. Ondermeer 

wordt gezocht naar een aantal rolmodellen, en zullen de media sterk betrokken worden. 

7. Correspondentie en varia  
Vanuit de gemeente zijn verschillende brieven doorgestuurd naar de voorzitter. Hij stelt vast dat ongeveer 

95% bedelbrieven zijn. 

• Vredeseilanden: bedanking  

• AZV en 11.11.11 samen: vraag naar fondsen 

• Info over de Wachtnacht 
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• Vzw Education Internationale Belgium: fondsenwerving 

• Wereldsolidariteit: noodhulp Haïti 

• Rode Kruis Vlaanderen: idem 

• Bedanking van de ngo die actief is rond Wli-Meduime in Togo, voor het project ingediend door Ker-

lijn Van Assche (cfr. projectsubsidies 2009) 

• AZV en WS: financiële steun Guinée 

• AZV: noodhulp Oost-Congo. 

• IF Childhelp: Oeganda (kind met hydrocoefalie)  

Brief van de VVSG: vraag naar het jaarlijkse bilan op gebied van Internationale Samenwerking. 

8. Nieuwe data. 
Donderdag 17 juni 2010: Algemene ledenvergadering. 

Zaterdag 19 juni 2010: uitreiking Gouden 11. 

 

 

Verslag Guy Sprengers. 


