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GRIS ALV-vergadering 14 juni 2012 
 

Agenda 
 

1. Goedkeuring verslag ALV van 22 maart 
2. Financies 

a. Budget IS 2012: stand van zaken 
b. Aanvragen werkingskosten 
c. Overzicht en advies aanvragen projectsubsidies 2012 
d. Advies aanwenden budget noodhulp 
e. Opvolging ethisch bankieren met gemeentegelden 

3. Voorstelling nieuwe projecten 
a. Hands in action Filipijnen (Familie Nijs) 
b. Project Bouworde Nepal (Katelijne Haspeslagh) 
c. Schoentjes voor AzV (Jos Swinnen) 

4. Opvolging werkgroepen en aanwezige lidorganisaties 
a. Evaluatie AFF 2012 
b. Evaluatie Ronde van 11 
c. Lubbeek FairTradeGemeente? 
d. Vredesbeleid: -Vredesprijs gemeente Lubbeek 2012 en het Kalvariebosevenement in september 

5. Gemeenteraadsverkiezingen: rondvraag politieke partijen en nieuwe kandidaten dagelijks bestuur. 
6. Varia en nieuwe data vergaderingen 

 

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:  Christine D’aes, Johan Flamez, Piet Laga, Guy Sprengers, Mia Ulens 

 

Verontschuldigd:   Kristien Clits, Valentijn Desmedt, Gerda Liekens, Jos Swinnen 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Didier Gilles de Pélichy, Marijke Gidts, Magda Heirman, Hugo Pelgrims, Martine 

Vanbever,  Benita Van Hurck,  Kelly (ambtenaar gemeente) 

 

Verontschuldigd:  Tine De Vos, Daniël Noe, Brian Sisk, Magda Verbeelen,  

 

Te gast: Katelijne Haspeslagh,  Dirk Nijs en ??? 
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1. Goedkeuring verslag 22 maart 2012 

Goedgekeurd. 

2. Financies: 

a. Budget IS: stand van zaken: 

Voor 2012 zou door de gemeente een totaalbedrag van € 22000 begroot zijn. € 3000 werkings-

subsidies en € 1000 voor de Vredesprijs zijn bevestigd, € 13000 voor projectsubsidies en € 5000 

voor noodhulp zijn echter niet bevestigd. Het bedrag voor noodhulp is voor het eerst begroot. 

Deze bedragen volgen perfect het groeiplan 2006-2012 zoals dit in de beleidsnota was opgeno-

men. 

b. Aanvragen werkingskosten 

i. VBS Lubbeek: aanvraag voor kosten gemaakt bij de Broederlijk Delenactie, vooral voor 

de aankoop van materiaal: werkboekjes – affiches – handleidingen – fotomateriaal enz.: 

bedrag: € 201,25: goedgekeurd 

Ter info: het projectverhaal ging over ene Yordi uit Ecuador, die in ongezonde omstan-

digheden leeft, als gevolg van watervervuiling door de open mijnbouw. De ganse vas-

tenperiode is rond dit thema opgebouwd en tijdens godsdienstlessen uitgewerkt. 

ii. Zweethutten: Scouts Lubbeek: met o.a. een muziekfestival. De opbrengst is geschonken 

aan het project van Lotte Van Eyck. De onkosten zijn tweeledig: 

1. Drukwerk – materiaal – PA – Sabam – stickers – lampen – eucalyptus. 

2. Bekostigen van de muzikale omkadering: 

Totaal: € 893,67: goedgekeurd 

iii. Kosten website Gris: € 38,99: goedgekeurd 

c. Overzicht en advies aanvragen projectsubsidies 2012 

De analyse van subsidieaanvragen (in bijlage bij de uitnodiging) toont dat alle acht aanvragen 

conform de criteria zijn. Ofwel waren deze projecten reeds gekend door de Gris, ofwel zijn ze 

voorgesteld op een Algemene Ledenvergadering.  

De ALV geeft dus positief advies, dat door de voorzitter naar het College van Burgemeester en 

Schepenen gestuurd wordt. Zoals gebruikelijk wordt voorgesteld om de subsidies evenredig te 

verdelen over alle projecten. Het gaat in totaal om € 13000, of € 1625 per project. 

Goedgekeurd door de ALV. 

 

d. Advies aanwenden budget noodhulp 

Na vorige besprekingen op de ALV, heeft het Dagelijks Bestuur bepaald wat noodhulp betekent: 

 De nood moet groot genoeg zijn, 

 Het gaat om onvoorziene omstandigheden, 

 Er moet onderscheid gemaakt worden tussen echte noodhulp en ngo’s die op een snelle 

manier aan geld willen geraken, 

 De aanvragen moeten ad hoc bekeken worden, 

 Ook Lubbekenaren die werkzaam zijn in een rampgebied moeten betrokken worden, 

 Elke aanvraag moet voor advies aan de Gris worden voorgelegd. 

Er is € 5000 begroot. De hoogte van elke hulp moet eveneens ad hoc bepaald worden. Indien het 

budget opgebruikt is, kan eventueel een begrotingswijziging gebeuren. Het is niet duidelijk of dit 

bedrag overdraagbaar is indien niet aangewend. 

Er zijn momenteel twee concrete aanvragen: 

1. Rode Kruis Vlaanderen voor Syrië (dd 23 maart): goedgekeurd 

2. Unicef Sahel (dd 26 maart), met argumentatie ‘om rampen te voorkomen’: niet goedge-

keurd 
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e. Opvolging ethisch bankieren met gemeentegelden 

Is momenteel bevroren. Zit ook in de bevraging aan de politieke partijen. 

 

3. Voorstelling nieuwe projecten 

a. Hands in action Filipijnen (Familie Nijs) 

www.handsinaction.be  

Dirk is getrouwd met een Filipijnse. Vorig jaar is door de tyfoon Sendung het Zuiden, waar de 

familie woont, volledig overstroomd: 3000 doden, 3000 vermisten, 300000 daklozen. Dit heeft 

aanleiding gegeven om van hieruit hulp te bieden, met geld en/of met materiaal. 

Een aantal Belgisch-Filipijnse gezinnen heeft zich verzameld in een feitelijke vereniging met 

vrijwilligers, met als doel om zowel op korte termijn (noodhulp) als op langere termijn hulp te 

organiseren. Dit gaat o.a. om medisch materiaal (nierdialysetoestel, container medisch materiaal) 

in samenwerking met de KUL. Op langere termijn is een andere aanpak nodig: uitbreiding naar 

andere plaatsen, zorgen voor opleiding, onderwijs, werk. 

Een concreet bereikt voorbeeld is: een gebouwtje is ingericht als bakkerij en de opbrengsten 

hiervan investeert men in een school. Ook het oprichten van een soort kringloopwinkel kan ren-

deren, maar ook werkgelegenheid verschaffen, zowel in verkoop als in herstelling van materia-

len. 

In de toekomst denkt men aan: ondersteuning van een ziekenhuis in Leyte, het opzetten van een 

groot aardappelproefproject met de hulp van CIP (Centro international de la papa), het aankopen 

en verkopen van een (goedkope) universele bril. 

Huidige projecten in België ter financiering en sensibilisering: 

 Inzamelacties oude CD’s en DVD’s om te recycleren. 

 Presentaties: Gris, TV en radio, scholen 

 Rommelmarkt Dunberg 18 juni 

 

b. Project Bouworde Nepal (Katelijne Haspeslagh) 

Het project heeft een duidelijke visie: het heropfrissen van een tehuis voor Tibetaanse vluchte-

lingen. (meerjarenproject). Katelijne verblijft de eerste drie weken van juli in Nepal.  

Via de Bouworde kunnen groepen van 10 vrijwilligers mekaar opvolgen. Het gaat niet enkel om  

bouwen, maar ook sociale, ecologische en technische aspecten zijn belangrijk. Zo zou tevens de 

mogelijkheid bestaan om hulp te bieden aan een koffieplantage, door de aankoop van middelen; 

hiervoor kan hier geld ingezameld worden. 

De voorzitter legt kort uit wat de betekenis is van Werkingssubsidies en van Projectsubsidies. 

Een aanvraag kan ingediend worden voor 2013, maar belangrijk is dat de Bouworde Vlaanderen 

beslist om het project verder te zetten.  

Daarnaast is terugkoppeling naar de Lubbeekse bevolking erg belangrijk. Dit kan via het Info-

blad, via voordrachten aan verenigingen of scholen (geen lagere school).  

Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat sensibilisering naar jongeren, zelfs naar kinderen 

vanaf 10 jaar, vele mogelijkheden biedt, of zelfs toekomstgericht effect kan hebben. Waarom 

niet sensibilisering koppelen aan activiteiten in scholen of jeugdgroeperingen. 

 

c. Schoentjes voor AzV (Jos Swinnen) 

Initiatief van Jos Swinnen, dat eigenlijk los staat van de werking van AzV. 

Klompvoeten zijn aangeboren en zijn het gevolg van een afwijking in de DNA-derivaten. Tij-

dens missies kunnen dokters en verpleegkundigen opgeleid worden via informatie en congres-

sen, maar er kan ook preventief gehandeld worden (gipsen, achillespeesverlengingen, schoenen). 

Echter vooral in Afrika is er te weinig aandacht voor deze problematiek omdat ze niet levensbe-

dreigend is.  

http://www.handsinaction.be/
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Daarom is men op het idee gekomen om zelf een ‘schoenenbeugel’ te maken, die de voetjes      

’s nachts in een goede stand brengt, vooral bij zeer jonge patiëntjes. Jos is dus op zoek naar hoge 

schoenen van maat 18 tot 30. Hij roept de Grisleden, en meer bepaald de scholen, op om dit 

kenbaar te maken. 

 

4. Opvolging werkgroepen en aanwezige lidorganisaties 

a. Evaluatie AFF 2012 

Positief over de ganse lijn: goede film, goede opkomst, goede reacties, leerrijk voor jongeren 

(geschiedenis Apartheid). 

Mooie voorstelling van SIAL door Christine. 

Saldo eveneens positief: er is € 402 overgemaakt aan SIAL. 

 

b. Evaluatie Ronde van 11 

Evaluatie is gebeurd door de 11-groep. Algemeen positieve ervaring, maar toch wat weinig op-

komst in verhouding tot de inspanningen die geleverd worden. Verslag van de evaluatie volgt. 

 

c. Lubbeek FairTradeGemeente? 

Zoektocht naar Horeca volop aan de gang, maar het is een moeizame tocht. 

 

d. Vredesbeleid: Vredesprijs gemeente Lubbeek 2012 en het Kalvariebosevenement in sep-

tember 

Zondag 23 september organiseren de Vrienden van het Kalvariebos hun tweede ‘Het Kalvarie-

bos inspireert’. Zoals ook in 2011 zal de Vredesprijs op het einde van de namiddag uitgereikt 

worden. Het DB stelt voor om deze prijs te schenken aan Het Geleeg, en bij uitbreiding dus aan 

José Gekiere: goedgekeurd. 

Ondertussen heeft Nic Baltazar, tezamen met 11.11.11 een nieuw initiatief gelanceerd, kaderend 

in het grote thema ‘The Big Ask, once more’. Nu doet hij een oproep om de zingen, Sing for the 

Climate. 

De 11-groep neemt initiatief om een zangmoment in te schuiven in het programma van het Kal-

variebos, net voor de uitreiking van de Vredesprijs. Guy wil de verantwoordelijkheid op zich 

nemen. Goedgekeurd. 

 

5. Gemeenteraadsverkiezingen: rondvraag politieke partijen en nieuwe kandidaten dagelijks be-

stuur. 

Het is nog steeds wachten op de antwoorden van een aantal partijen. De antwoorden worden integraal op 

de website geplaatst, zonder oordeel over de inhoud. 

De voorzitter bezorgt het Infoblad een oproep naar nieuwe kandidaten in de volgende samenstelling van 

de Gris, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. 

 

6. Varia en nieuwe data vergaderingen 

Donderdag 4 oktober is de volgende ALV. 

 

 

Verslag: Guy Sprengers. 


