GRIS ALV-vergadering 12 april 2011
Agenda
1. Verslag ALV van 12 januari – aanpassing ledenlijst
2. Financies:
a. Ethisch bankieren
b. Voorbeeldfunctie GRIS door openen krekelspaarrekening
c. Advies Projectsubsidies 2010
d. Bestemming reserves op de werkingskredieten
3. Opvolging lidorganisaties
a. Lentecampagne WS en getuigenis Guatemala 14 april
b. Resultaten Vredeseilanden 2011
c. 11.groep Lubbeek 2011
d. Vluchtenlingenwerk Vlaanderen
4. Opvolging werkgroepen
a. AfrikaFilmFestival 2011
b. Lubbeek FairTradeGemeente
5. Advies Ashraf
6. Jaarverslag 2010 en correspondentie gemeente
7. Vredesbeleid
8. Varia en nieuwe datum

Aanwezigheden:
Stemgerechtigde leden
Aanwezig:

Christine D’aes, Johan Flamez, Guy Sprengers, Mia Ulens

Verontschuldigd:

Valentijn Desmedt, José Ghekiere, Jules Godts, Gerda Liekens Flor Oyen, Jos
Swinnen

Niet-stemgerechtigde leden
Aanwezig:

Marijke Gidts, Hugo Pelgrims, Kelly (vervanger Sara Cauberghs)

Verontschuldigd:

Daniël Noe, Benita Van Hurck, Sara Cauberghs, Maria Sprengers, Martine Vanbever, Magda Verbeelen, Marijke Verbeylen, Brian Sisk, Peter Van Windekens,Tine
De Vos,
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1. Goedkeuring verslag 12 januari 2010
Kleine rechtzetting bij het agendapunt ‘Aanpassing ledenlijst’: Marijke Gidts is geen gemeenteraadslid
voor CD&V, maar wel voorzitter van CD&V-Lubbeek.
De adviesraad keurt het verslag met deze verbetering goed.
Aanpassing ledenlijst:
Geen wijzigingen ten opzichte van vorig vergadering.

2. Financies:
a. Ethisch bankieren:
Door de afwezigheid van de Schepen IS is er geen recente informatie.
De commissie financiën heeft al drie vergaderingen besteed aan dit dossier, cfr. apart verslag.
Stand van zaken vandaag:
 Iedereen is gehoord: de gemeenteontvanger, de huisbankier Dexia en Triodos.
 Er is nogal wat interesse, maar een besluitvorming is niet gekend.
 We vermoeden dat er hoogstens een belangstelling is voor een ethische spaarrekening, minder
voor beleggingen.
Op te volgen.
b. Voorbeeldfunctie GRIS - krekelspaarrekening:
Het Dagelijks Bestuur stelt voor om met deze adviesraad zelf het voorbeeld te geven, en onze spaarrekening om te zetten in een krekelspaarrekening van BNP Fortis Paris Bas.
Een krekelspaarrekening geeft de garantie voor ethische elementen, winsten gaan naar Netwerk
Vlaanderen.
De Algemene vergadering gaat akkoord met dit voorstel.
c. Advies Projectsubsidies 2010:
De voorzitter heeft kopieën van alle aanvragen ontvangen op 23 februari, daags na de beslissing op
het CBS van 22 februari.
De voorzitter heeft tevens, analoog aan de voorgaande jaren, een analyse gemaakt, en op basis daarvan een advies geformuleerd aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Cfr. meegestuurde analyse en advies.
 De zeven aanvragen voldoen aan alle voorwaarden, en zijn volledig en ontvankelijk. Alle
indieners zijn inwoners van Lubbeek. Vier van de zeven zijn lid van de GRIS.
 De gevraagde bedragen verschillen, toch geeft de ALV het advies om allen een gelijk bedrag
toe te kennen.
 Het budget Projectsubsidies 2011 bedraagt 11000 euro. Het groeipad wordt gevolgd zoals
het werd uitgetekend in het beleidsplan. Daarom vraagt de ALV om voor 2012 een subsidiebedrag van 12000 euro te voorzien.
De ALV is akkoord met deze voorstellen. Voorzitter en secretaris ondertekenen de documenten.
d. Bestemming reserves op werkingskredieten:
Dit agendapunt is al twee maal bediscussieerd op het Dagelijks Bestuur en twee maal op de ALV.
De belangrijkste vraag is: kan dit technisch volgens het subsidiereglement. Hierop is het nog steeds
wachten op de navraag van de Schepen IS.
Ondertussen komen er toch een aantal vragen of posten die buiten de normale subsidies vallen zoals:
 Noodhulp
 Lubbeekse burgers die een bepaald project ondernemen en voor werkingskosten niet in aanmerking komen, maar toch op korte termijn geld nodig hebben.
De ALV besluit te wachten op de eerste vraag.
 Indien een technische ingreep mogelijk is, wordt het subsidiereglement aangepast.
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 Indien niet moet de werkingssubsidie geactiveerd worden. Moeten scholen en jeugdbewegingen niet nog meer aangesproken worden?
 Welk bedrag hierop moet geplakt worden zal door het DB bekeken worden.
 Eveneens belangrijk is het opstellen van een hiërarchie in de steun.
Op te volgen.

3. Opvolging lidorganisaties:
a. Lentecampagne Wereldsolidariteit en getuigenis Guatemala 14 april:
Wie:
Wereldsolidariteit samen met CM, ziekenzorg-CM, Kazou en OKRA
Reden:
wereldwijd hebben 2,5 miljard mensen geen toegang tot basisgezondheidszorg. En
dit kost levens: Elke dag sterven 30.000 kinderen aan ziekten die te voorkomen zijn,
zoals diarree, malaria en mazelen. Hoe kan dat? Omdat ouders de dokter of de medicijnen niet kunnen betalen, omdat gezondheidscentra te ver zijn. Ook een gevolg van
regeringen die te weinig belang hechten aan de gezondheid van hun bevolking. Het
goede nieuws is dat mensen zich verenigen en hun gezondheid zelf in handen nemen. Door ziekenfondsen op te richten. Betaalbare geneesmiddelen aan te bieden.
Te zorgen voor een ziekteverzekering en toegankelijke gezondheidszorg. Ook voor
arme en kwetsbare die werken aan ‘toegang tot gezondheidszorg voor iedereen’.
Samen met CM, Kazou, OKRA en Ziekenzorgcm voert Wereldsolidariteit campagne. Om beleidsmakers in Noord en Zuid onder druk te zetten een degelijk gezondheidsbeleid uit te werken, in samenwerking met sociale bewegingen en mutualiteiten
in hun land.
Hoe:
in hoofdzaak langs politieke weg, de Belgische regering moet de politiek wit tonen
om het verschil mee te helpen maken.
1. Maak van gezondheidszorg een speerpunt in het Belgisch ontwikkelingsbeleid
Van 9% naar 15% van het ontwikkelingsbudget
2. Vraag aan uw collega-beleidsmakers wereldwijd om samen met mutualiteiten in
hun land, een beleid uit te werken waarbij iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg.
3. Maak levensnoodzakelijke geneesmiddelen wereldwijd beschikbaar en betaalbaar;
via toegang tot goedkopen en generische geneesmiddelen; dus tegen de grote farmaceutische bedrijven en hun anti-namaakregels in.
Concreet:
1. Acties overal te lande, zoals vertellingen Guatemala, zoals grote manifestaties, Mano Mundo
2. Het tekenen van de petities, online of op papier.
3. Door het dragen van de ‘ziekenhuisbandjes’
4. Door giften op het gekende WS-nummer BE96-7995-5000-0005.
Getuigenis inleefreis Guatemala:
Donderdag 14 april in zaal Santro. Het is een samenwerking van de GRIS met de CM gewest
Winge. De CM zorgt voor alle logistieke ondersteuning, voor affiches en flyers en voor aanwezigen.
De GRIS krijgt als adviesraad de zaal en trakteert met een glaasje wereldwijn. Voor de drie
sprekers wordt een geschenk gekocht in het Geleeg.
Guy beveelt deze getuigenisavond nog eens extra aan.
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b. Resultaat Vredeseilanden 2011:
Uitbreiding van de medewerkers is niet gelukt.
Het verkooppunt aan de Delhaize Kessel-Lo is gelukt dank zij steun vanuit Leuven. De opbrengst bedroeg € 3040.
Beslist is om dit volgend jaar toch te herhalen.
c. 11.groep Lubbeek:
Zie volgende algemene ledenvergadering.
d. SIAL - Vluchtelingenwerk Vlaanderen:
Vluchtelingwerk Vlaanderen wil het vrijwilligerswerk accentueren. De voorbije campagne over
de verhouding vluchtelingen en vrijwilligers was nogal luchtig en daarom terug geschroefd,
maar nu opnieuw gelanceerd door het brengen van positieve verhalen van vluchtelingen die een
positieve bijdrage aan de maatschappij leveren (antipode van de ‘profiteursverhalen’). Praktisch
gebeurt dit via affiches, en via de media, o.a. Ketnet en de streekkrant.

4. Opvolging werkgroepen
a. AfrikaFilmFestival 2011:
Bedenking: volgend jaar meer flyers en minder affiches.
Algemeen is de propaganda goed verlopen. Niet alle mogelijkheden zijn wellicht gebruikt:
OCMW? Bewoners Sleutel? Is AFF opgenomen in de elektronische activiteitenkalender van de
gemeentelijke website?
De praktische invulling van de avond wordt ter plekke geregeld.
b. Lubbeek FairTradeGemeente:
 Deze werkgroep kende een heropstart.
 Concrete afspraken zijn gemaakt om horeca en bedrijven op te zoeken met de vraag een aantal producten in hun gamma op te nemen.
 Een streefdatum is bewust niet vooropgesteld, men werkt aan een lager profiel zonder het
einddoel uit het oog te verliezen.
 Vier medewerkers wisselen af om de vergadering samen te roepen en voor te zitten. De
duurzaamheidambtenaar doet de administratie (agenda – verslag – uitnodigingen). Christine
D’aes is officieel de contactpersoon.
5. Advies Ashraf
Schriftelijke vraag van de gemeente omtrent ondersteuning van deze Iraanse oppositie-organisatie die de
toestand in Irakese vluchtelingenkampen aanklaagt. Een aantal initiatieven zijn reeds genomen: CD&V
in het parlement, interventie in het Europees parlement.
Op het eerste gezicht leek het humanitaire aspect aanvaardbaar, maar na grondiger nazicht lijkt er toch
serieuze twijfel over deze organisatie te bestaan. Onder meer kent ze een slechte reputatie wegens het
verband met Sadam Hoessein en blijkt het om een weinig representatieve oppositiepartij te gaan.
Op basis van dit (eigen) onderzoek heeft het DB besloten negatief advies aan de gemeente te overhandigen. Anderzijds apprecieert het DB deze gemeentelijke vraag naar advies in plaats van blindelings in te
gaan op zulke brieven.
De ALV verklaart zich akkoord met dit advies.
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6. Jaarverslag 2010 en correspondentie CBS
Het jaarverslag is naar gewoonte voorgesteld op de gemeenteraad van maart. Het is ook na te lezen op de
website van de GRIS.
De gemeenteraad heeft in diezelfde zitting het werkingskrediet voor de GRIS unaniem goedgekeurd.
Correspondentie CBS:
1. Rode Kruis van Libië – Egypte – Tunesië: ter kennisgeving.
2. Bedanking van het Vlaams Inzamelcentrum.
3. Bedanking van
4. Brief van Magda Heirman naar de scholen met de vraag om haar project voor te stellen.
Correspondentie GRIS: vraag van Rina Robben (voorzitter Cultuurraad) om op de volgende ALV een
project in Kisangani voor te stellen.
7. Vredesbeleid
Er is geen evolutie gekend vanuit de gemeente.
De vredesweek vindt plaats in de laatste week van september.
Op zondag 25 september zouden de ‘vrienden van het Kalvariebos’ de aanplanting van een nieuwe ‘heksenkring’ willen aankondigen. Deze kring zou symbolisch worden gevormd met klaprozen, eventueel
wordt hieraan een vredesprijs (prijs Anita Huybens?) gekoppeld. Deze informatie is echter niet officieel
en roept nog vele vragen op.
Wordt nagekeken.
8. Varia:
Woensdag 15 september 2011: algemene ledenvergadering.

Verslag: Guy Sprengers.
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