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GRIS ALV-vergadering 10 december 2009 

 
Agenda 
 

  
1. Goedkeuring verslag ALV van 17/09/09 en actualisatie ledenlijst. 

2. Financies 

    - Aanvraag GRIS-subsidies 2010 aan het gemeentebestuur Lubbeek. 

    - Aanvragen voor werkingskosten: LgL, Sial, GBS Pellenberg, GBS Linden, 11.11.11, andere? 

    - Projectsubsidies 2010 en artikeltjes voor het gemeentelijk infoblad. 

    - Vraag naar noodhulp van Rode kruis Vlaanderen en van Artsen zonder Vakantie 

3. Opvolging lidorganisaties: 11.11.11.11 -actie 2009, vredeseilanden 2010, vredesprojecten in de scholen 

(GBS Pellenberg en Linden), andere. 

4. Nieuwe initiatieven: de 11.ronde op 30 mei 2010, het AFF te Lubbeek in 2010? Andere?. 

5. Stand van zaken: Lubbeek vredesgemeente, werkgroep Fairtradegemeente, werkgroep duurzaamheids-

spiegel,  andere. 

6. Halfweg-evaluatie beleidsplan I.S. 2007-2013 

7. Varia: de GRIS op de website van de gemeente, jaarverslag 2009, andere. 

8. Nieuwe data DB en ALV 

 

 

 

Aanwezigheden: 
 

Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:  Christine D’aes, Johan Flamez, Gerda Liekens, Guy Sprengers, Jaak Willemse 

 

Verontschuldigd:   Kristien Clits, Valentijn Desmedt, José Ghekiere, Jules Godts, Piet Laga, Evita Moe-

renhout, Mia Ulens, Jos Swinnen 

 

 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

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

Liesbeth Verheyden, Freya Verlinden 

 

Verontschuldigd:  Dominique Antonis, Chris Laes,Hilde Rombauts, Brian Sisk, Peter Van Windekens, 

Magda Verbeelen, Marijke Verbeylen    
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De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen, in het bijzonder Tine De Vos, vertegenwoordiger van de VBS 

Lubbeek. 

1. Verslag 17 september 2009 en actualisatie ledenlijst: 
De adviesraad keurt het verslag goed. De ledenlijst is goedgekeurd door het Schepencollege; Evita Moeren-

hout is daardoor stemgerechtigd lid, Bram is niet-stemgerechtigd, sympathiserend lid. 

2. Financies: 
Werkingssubsidies: 

� Geleeg: drankrekening voor SIAL: € 53.74 en abonnement ‘Wablief’: € 26:  goedgekeurd. 

� GBS Linden: activiteit = inleefatelier rond de Filippijnen, voor 5° en 6° leerjaar, in oktober. Verslag 

hiervan in schoolkrantje en op website school (zie: www.gbslubbeek.be (Linden/prikbord)). 

Vraag naar subsidie voor: huren educatieve koffer, uitstap naar Bokrijk voor inleef- en rollenspel, hand-

leiding en werkboekje: totaal € 404.30: goedgekeurd.  

� VBS Lubbeek: adventsactie rond thema: ‘Ik wil niet in de armoede blijven zitten’, project samen met 

Welzijnszorg. Vraag naar sponsoring handleiding en werkboekjes: € 255.80: goedgekeurd. 

� GBS Pellenberg: ‘Vredesweek’ rond anti pesten, vredeslied, vredesteken, vriendschapsbanden op de 

speelplaats, vlaggen enz. Bijdrage voor alle materiaal: € 145.76: goedgekeurd.  

� Linden groet Linden: de aanvraag, is ook via de dienst Cultuur doorgestuurd. Activiteit en details van de 

rekening: zieaanvraagformulier. Er wordt een symbolisch bedrag van € 1 gevraagd. De ALV volgt hier 

het standpunt van het DB. De ALV neemt nota van de aanvraag maar zal niet overgaan tot de uitbetaling 

van het bedrag, gezien de aanvraag enkel een symbolische bedoeling heeft. 

� 11.11.11-actie:  totaal: € 1424.91: goedgekeurd. 

o Sabam Sint Maartensvuur: €  26.61 

o vredesconcert (zonder Sabam): € 1069.14  

o campagnemateriaal: € 329.16 

Totaal goedgekeurde aanvragen: € 2310 

Totaal aanvragen 2009: € 2426.31  

Gemeentelijke werkingssubsidie 2009: € 3000 

 

Projectsubsidies: 

Een aankondiging voor projectsubsidie 2010 is verschenen in het Infoblad. 

Volgende aanvragen zijn reeds gedaan: 

� Wereldsolidariteit: Guatemala 

� 11.11.11: Burundi 

� Artsen zonder vakantie: Benin 

� Roemeniëcomité 

� Vredeseilanden: Nicaragua 

� Circusschool Palestina 

� Dries Raymakers: Senegal (zie verslag 26 maart 2009): aanvraag niet conform de reglementen en 

dus nog niet in orde. De aanvrager is hiervan op de hoogte gesteld. 

Aanvragen kunnen nog voor het einde van 2009. 

Aanvragers verbinden zich er toe een artikel te bezorgen voor het Infoblad. Roemeniëcomité werkt aan een 

uitgebreider document omwille van het twintigjarig bestaan. 

 

Correspondentie rond noodhulp: 

� Via de gemeente doorgegeven ter kennisgeving 

� Gris heeft geen kas, noch reglementering voor noodhulp, dus is dit niet van toepassing. 

� Indien reglementering zouden de financies moeten herschikt worden om die noodhulp te bekostigen. 

� De voorzitter formuleert een antwoord aan de aanvragers. 

 

3. Opvolging aanwezige lidorganisaties  
Vredeseilanden: 

Actieweekend 15 – 16 – 17 januari. 



Verslag ALV  10 december 2009                                                         

    3 

Campagne: ‘Boeren verdienen meer’, zie website: www.vredeseilanden.be. Daar kan je ook filmpje van Stijn 

Meuris bekijken (Afrikaanse boer sticht 11de Belgische provincie). 

De campagne vestigt de aandacht op ‘Senegalese bananen’, in de scholen ligt de klemtoon op ‘Rijstboeren in 

Indonesië’, de jeugd wordt betrokken bij ‘Jeugdboerderijen in Oeganda’ 

Op 16 januari wordt er actie gevoerd aan het warenhuis Delhaize in Kessel-Lo. Gerda doet een oproep tot 

verkopers. Ook de KLJ zal aangesproken worden. 

 

4. Nieuwe initiatieven: 
AfrikaFilmFestival: 

Vraag aan de ALV of ook in 2010 een AFF kan georganiseerd worden. De evaluatie van editie 2009 was 

positief, met, bij een volgende editie, duidelijke voorkeur voor een fictiefilm als afwisseling voor een docu-

mentaire. 

Freya oppert een idee rond SOS Kinderdorpen, eventueel om een combinatie te maken tussen film en thema, 

bijvoorbeeld door de scholen te betrekken. 

Belangrijk is eerst een locatie vast te leggen. Er is keuze tussen Santro (9/4 en 14/4), Libbeke (30/4 en 1/5) 

en de Schuur (23/4 en 30/4).  

Voorstel: de werkgroep (Freya, Johan, Martine, Liesbeth, Christine) belegt zo snel mogelijk een samenkomst 

met Guido Huysmans. 

Ronde van 11: 

11.11.11 organiseert over gans Vlaanderen voor de eerste maal een fietstocht, met vertrek in 11 gemeenten, 

waarbij gemikt wordt op 11000 fietsers. Lubbeek is uitgekozen (en heeft aanvaard) om mee te doen. 

Datum: 30 mei, tevens ook de ‘Dag van het park’. Beide initiatieven kunnen in elkaar vloeien, maar moeten 

toch gescheiden gehouden worden qua organisatie. 

Alle catering is ten voordele van 11.11.11 (inschrijven mét Fairtradeontbijt kost € 12, zonder ontbijt € 8). 

Er wordt gemikt op bijzondere deelnemers, zoals BV’s. 

De gemeente Tielt-Winge stapt mee in het Lubbeeks initiatief. Wielerclubs tekenen het parcours uit. Afstan-

den: 8 km voor de gewone fietser, 20 of 50 km. Mogelijk is er een lokaal evenement op rollen. 

Er is een werkgroep opgericht, die gesteund wordt door de gemeente Lubbeek en het 11.11.11. comité. 

Het officiële startschot wordt gegeven op 9 februari, met peters en meters. 

 

5. Stand van zaken: 
Fair Trade: 

Het eerste verkoopspunt van Fairtradeproducten in Lubbeek is gekend: Spar Linden.Het is een eigen initia-

tief van deze winkel. Een verslag volgt in het Infoblad van januari. 

Overzicht van de criteria: 

1. Lokaal bestuur: in orde 

2. Eén winkel: in orde. Nog één winkel en vier horecazaken moeten overgehaald worden. 

3. Twee organisaties met verklaring op eer: KWB Lubbeek en GBS Pellenberg. 

4. Media-aandacht: nog minimaal. Wel komt een stagiaire van de gemeente uitleg geven over Fairtrade 

in de verschillende gemeentelijke basisscholen. 

5. Duurzame consumptie: Voedselteam actief (19 gezinnen ingeschreven, aanbod producenten stijgt). 

6. Trekkersgroep: in orde. 

Duurzaamheidsspiegel: 

Zal in het voorjaar door de duurzaamheidsambtenaar weer op gang getrokken worden. 

 

6. Halfwegevaluatie van het gemeentelijk beleidsplan IS 2007-2013:  
Basis voor deze evaluatie zijn het gemeentelijk beleidsplan en de beleidsdialoog 2007, om af te toetsen waar 

we nu staan eind 2009. De voorzitter heeft acht thema’s weerhouden. 
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Thema Uit de beleidsnota Stand van zaken 2009 Werkpunten Aanvulling 

GRIS 

1. Duurzame ontwik-

keling 

 

Duurzaamheidsambtenaar 

Nieuwsbrief 

Ethisch beleggen 

Ambtenaar: OK 

Werkgroep FTG en DZHS: 

OK 

Vredesbeleid: gestart 

Ethisch be-

leggen 

Nieuwsbrief 

Idem 

idem 

Thema migra-

tie 

2. Administratieve 

ondersteuning 

Versterken dienst Cul-

tuur 

Dienst Welzijn en Cul-

tuur aangevuld met 1 

VTE 

Vraag naar 

consulent 

Stedenband 

(convenant) 

3. Samenwerking en 

integratie ver-

schillende be-

leidsdomeinen 

Integratie beleidsdo-

meinen 

DZHS: MAR en GRIS 

Stoelenproject: CR en 

GRIS 

Intern kwaliteitsont-

wikkeling tussen ver-

schillende beleidsdo-

meinen 

Ronde van 11 

Infovergadering gemeen-

schapscentrum 

Klimaatwijken 

 GRIS vragen-

de partij 

voor meer 

samenwerking 

4. Gemeentelijke 

voorbeeldfunctie 

 Fairtraderesolutie 

Fairtradeproducten 

 Ethisch be-

leggen 

5. Communicatie Communicatiebeleid 

uitbouwen 

Website – Infoblad – 

lokale ondersteuning 

Regelmatige vraag naar 

advies 

  

6. Financies Werkingskredieten, 

projectsubsidies 

Subsidies hogere over-

heid Groeipad: bedrag 

per inwoner 

 

Belangrijk groeipad 

projectsubsidies 

Groeipad werkingssubsi-

dies 

Noodhulp 

Subsidies 

hogere over-

heid bvb via 

convenant 

0.7% is sym-

bolisch 

7. Logistieke on-

dersteuning 

middenveld 

 In orde   

8. Eigen initiatie-

ven gemeente 

zelf 

(zie nota: 

2.4.6.2) 

Multiculturele initia-

tieven 

moeilijk te situeren in 

de context I.S.  

maar zit gedeeltelijk 

in de samenwerking                                                        

met andere beleidsdo-

meinen (Cultuur) 

  

 

.  Varia: 

Website gemeente:  
� op voorstel van de webmaster zal ‘Internationale Samenwerking’ geplaatst worden op hoogte van de 

‘Cultuur’.  

� We bezorgen tevens een basistekst van waaruit links naar de ledenlijst en de lidorganisaties aangemaakt 

worden.  
Jaarverslag 2009: 

Verzoek van de voorzitter om de teksten vóór eind januari te bezorgen. 

 

8. Nieuwe data: 
Volgende ALV vergadering: donderdag 1 april 2010  

 

 
 

 
Verslag: Guy Sprengers 


