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GRIS ALV-vergadering 15 september 2011 
 

  

Agenda 
 

1. Verslag ALV van 12 april – aanpassing ledenlijst  

2. Werkingssubsidies: overzicht en aanvragen 

3. Projectsubsidies 2011 (toewijzing) en aanvragen 2012 

4. Noodhulp 

5. Evaluatie AFF, Guatemala-avond 

6. Voortgang in de dossiers: 

a. Ethisch bankieren 

b. Lubbeek FairTradeGemeente 

c. Vredesbeleid 

7. Het kalvariebos inspireert 

8. Opvolging lidorganisaties 

a. 11.groep Lubbeek 2011 

b. Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

c. Artsen zonder Vakantie 

9. Varia en nieuwe datum 

 

 
 

Aanwezigheden: 
 

Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:  Kristien Clits, Christine D’aes, Johan Flamez, Jules Godts, Piet Laga, Flor Oyen, 

Guy Sprengers, Jos Swinnen,  Mia Ulens 

 

Verontschuldigd:   Valentijn Desmedt, Gerda Liekens  

 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Didier Gilles de Pélichy, Tine De Vos, Martine Vanbever, Magda Verbeelen, Marij-

ke Verbeyle, 

 

Verontschuldigd:  Daniël Noe, Hugo Pelgrims, Maria Sprengers, Brian Sisk, Benita Van Hurck, Freya 

Verlinden 
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Voorstelling Kisangani vzw, rurale ontwikkeling in D.R. Congo 

Rina Robben en Wouter Geraerts stellen deze vzw voor. 

Letterlijk betekent dit: ‘Het woud verdwijnt’. Daarmee is ook de basis gekend, namelijk een project rond 

akkerbouw en plattelandsontwikkeling. De projecten zijn kleinschalig gestart om de bevolking in de dorpen  

te leren zichzelf te beredderen zonder het milieu verder aan te tasten. 

Sinds 2002 wordt een project beheerd door Kisangani vzw. Ze werken rond: 

 Akker-bosbouw 

 Kweek van pluimvee 

 Bananenteelt 

 Kleinwild (rietratten en konijnen) 

 Visteelt 

 Rijstteelt 

Het project loopt in een samenwerking met de KUL en de universiteit van Kisangani. Op gebied van educa-

tie worden projecten geïntegreerd in scholen, in combinatie met andere sociale projecten. Achter de scholen 

zijn proefvelden aangelegd. Alle werk gebeurt door lokale medewerkers. 

Budget:  ± €100.000 per jaar, dat komt van schenkers en sponsors. 

95% hiervan gaat naar Kisangani, vooral naar het loon van de plaatselijke medewerkers en 

naar werkingsmiddelen. 

5% is voor de Belgische werking (folders en tijdschriften). 

De organisatie staat open voor lezingen. 

Meer info: www.kisangani.be  

 
1. Goedkeuring verslag 12 april 2011 

Goedgekeurd. 
2. Werkingssubsidies: 

a. 11.11.11: terugbetaling drukkosten van de wervingsactie: €160 

b. Guatemala-avond: voor de receptie achteraf:   €95.31 

c. GBS Pellenberg: stoepkrijtacties tvv mobiele school:  €27 

d. Zweethuttenfeest oud-scoutsleiding Lubbeek: een klassieker, maar dit jaar uitgebreid naar een 

klein festival. De opbrengst hiervan gaat naar ‘Bolo Maja’, wat gesteund wordt door twee ngo’s, 

en met een project in Malawi. Ook de terugbetaling van de kosten wordt hiervoor overschreven. 

€414.5 

 Alle aanvragen worden goedgekeurd. 

Overzicht van de werkingssubsidies: 

 Overschot: €583 

 2009 en 2010: €6000  } is totaal van €9583, waarvan nog ongeveer €700 moet uitbetaald worden. 

 2011:  €3000 

Wat met ‘overschotten’? 

Het is zinloos overschotten op te potten. De GRIS stel tzich al langer de vraag of het tech-

nisch mogelijk is om een gedeelte vrij te maken en het dan anders te besteden. Concreet kan 

het bijvoorbeeld gaan naar individuele personen die bepaalde projecten steunen. Of kunnen 

projecten - die volgens de bepalingen van projectsubisides er naast vallen - op die manier 

voortgeholpen worden. 

Een schriftelijke vraag hiertoe zal aan de dienst financiën worden gesteld.  

Voorstel:  er bestaat nog een ‘reservebedrag’ van de avond rond Pablo Neruda, destijds als reserve be-

houden en opgebouwd voor SIAL, als er zich problemen zouden voordoen. Het gaat om 

€1306 (€1135 + 171). Het voorstel bestaat er nu in om dit bedrag over te maken aan SIAL, 

http://www.kisangani.be/
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die dit kan gebruiken om schulden die asielzoekers aan SIAL lopen hebben geheel of gedeel-

telijk kwijt te schelden.  

 Goedgekeurd door de ALV. 

3. Projectsubsidies: 

De voorzitter heeft een officiële brief van de gemeente ontvangen, met de melding dat €11000 evenredig 

zal verdeeld worden onder de goedgekeurde aanvragen (€1571.42 elk). Tevens is voor 2012 het bedrag 

opgetrokken tot €12000. Daarmee is ons advies ter verdeling, maar ook voor het groeipad opgevolgd. 

Voor dit nieuwe budget kunnen ook nieuwe aanvragen ingediend worden, tegen november. Misschien 

moet deze mogelijkheid nog maar eens geactualiseerd worden. 

4. Noodhulp: 

De gemeente Lubbeek heeft de voorbije zomer €2500 overgemaakt aan 12.12. Dit gebeurde na consulta-

tie van de GRIS, via het schepencollege en het Dagelijks Bestuur. 

De GRIS heeft toen besloten om geen geld van de projectsubsidies hiervoor te gebruiken. De gemeente 

heeft dan via een budgetwijziging deze som vrijgemaakt. 

Deze discussie is de vorige algemene vergaderingen al gevoerd, zonder een besluit te nemen. Noodhulp 

is niet te plannen, over welke noodgevallen gaat het, welke hulp is aangewezen. Een discussie ten gronde 

met de gemeente is er nog niet geweest. 

De GRIS stelt voor dat ook volgend jaar een bepaald bedrag voorzien wordt, autonoom beheerd door het 

College van Burgemeester en Schepenen, maar toch te besteden na consultatie met de GRIS. 

5. Evaluatie voorbije activiteiten  

a. AfrikaFilmFestival 2011: 

De film Staf Benda Belili blijft in het geheugen geprent (superavond!) 

Artsen zonder vakantie heeft een bedankingsbrief gestuurd voor de €570 die ze mochten ontvan-

gen, alsook voor het propageren van hun projecten. 

b. Guatemala-avond: 

Inhoudelijk een zeer sterke getuigenis. Dank zij de samenwerking met CM viel de opkomst mee 

(een 40-tal luisteraars), zonder hen was het magertjes geweest. 

6. Dossiers: 

a. Ethisch bankieren: de voorzitter wijst op het misleidende gebruik van de term ethisch beleggen; 

binnen een gemeente kan niet zomaar geld belegd worden, het kan wel op spaarrekeningen ge-

plaatst worden. 

Er is een dossier in voorbereiding, met de dienst duurzaamheid. Dit dossier zal voorgelegd wor-

den aan de Gemeenteraad en aan de Gris. 

b. Lubbeek FairTradeGemeente: geen specifiek nieuws, tenzij dat de groep verder doet, o.a. met 

het aanspreken van Horeca. Vooral het meekrijgen van bedrijven ligt zeer moeilijk, onder meer 

omdat we geen bedrijfsleiders in de FairTradegroep hebben. 

Criterium 6 (duurzame productie en consumptie) gebeurt momenteel enkel door het Voedsel-

team. 

In het infoblad is een zeer duidelijk artikel verschenen over Lubbeek FairTradeGemeente. 

c. Vredesbeleid: belangrijk wordt 2014, wanneer het honderdjarig uitbreken van Wereldoorlog I 

herdacht wordt. Hiervoor zijn nu reeds budgetten voorzien om een aantal initiateven te realise-

ren. 

De vredesweek 2011 komt aan bod in het Kalvariebos. 

7. Het Kalvariebos inspireert 

Initiatief van de ‘Vrienden van het Kalvariebos’, op zondag 24 september vanaf 14u30. 

Deze vzw heeft zich initieel verenigd om het bos te vrijwaren van een grote kaalkap, maar grijpt de kans 

om het bos herop te waarderen door het organiseren van verschillende activiteiten. Er is muziek, er is de 
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bekroning van een tekenwedstrijd door de VBS Lubbeek, er zijn workshops in en rond het bos, wande-

lingen door Natuurpunt en door ervaren bosgidsen, er komt een valkenier enz. 

Binnen het kader van het Vredesbeleid:  

 het klaprozenproject stelt klaprozen te koop op de plaats waar een nieuwe heksenkring zal aan-

geplant worden. Daar zullen ook de toespraken de link leggen met vrede. De discussie of er tege-

lijk een vredesprijs moet worden uitgereikt is nog niet helemaal uitgeklaard, er is geen budget 

voorzien. 

 Het is ook dag van de poëzie: Lien Buya zal gedichten voordragen uit het laatste bundel van Ivan 

Godfroid, die voor Vredeseilanden werkt en woont in Oost-Congo. 

8. Opvolging lidorganisaties 

a. 11-groep lubbeek: 

i. Door 11.11.11 is beslist om de naam ‘11.11.11-comité’ om te vormen naar ‘11-groep’. 

ii. Een nieuwe werkgroep heeft een wervingscampagne opgezet, vooral in functie van het 

zoeken naar nieuwe omhalers in de verschillende deelgemeentes. Hiervoor zal ook een 

belronde georganiseerd worden.  

iii. Daarnaast worden ook nieuwe medewerkers gezocht voor de 11-groep, maar ook nieuwe 

activiteiten of initiatieven. 

iv. Het thema voor de campagne 2011 is ‘klimaat’. Er zijn fietskaarten, er is een Triple 11 

uitgebracht en er wordt gevraagd om een intentieverklaring te tekenen (een soort petitie 

voor het klimaatakkoord). Zie website www.grislubbeek.be  

v. Voor Lubbeek gelden dit jaar nog de klassieke activiteiten, maar geen concert. 

vi. Nieuw: op zondag 20 november worden alle omhalers en hun gezin uitgenodigd op een 

‘meeneembrunch’ in de GBS Pellenberg. 

b. Artsen zonder Vakantie 

i. Er is een uitzending op TV gewijd aan AZV. 

ii. AZV heeft de ‘solidariteitsprijs’ van De Standaard gewonnen, een wedstrijd waarbij op 

een reclame kon gestemd worden. 

iii. AZV is begonnen aan medische opleidingen, specifiek voor het werk tijdens missies. 

iv. Het jaarverslag 2010 is openbaar. 

c. Vluchtelingenwerk Vlaanderen: 

Zondag 9 oktober vindt er in het Zuiderpershuis Antwerpen een ‘Meet & Greet’-moment 

plaats, een opzet met ontmoetingen, debatten en voorstellingen rond het vluchtelingenthema, 

mét erkende vluchtelingen. Ook is er een forum ‘Asiel en inspiratie’. 

d. LindengroetLinden: 

i. Tussen 20/7 en 29/7 hebben acht jongeren in Oostenrijk gewerkt rond energie en omge-

ving. 

ii. Op 11/9 is er een mini-congres georganiseerd. 

iii. In 2012 werkt men aan een beroepsgroepentreffen met verpleegkundigen in België. 

9. Varia: 

 In 2012 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, die gewoonlijk worden voorafgegaan door een bevra-

ging aan de verschillende politieke partijen over hun engagement rond internationale samenwerking. 

Dit moet nog uitgewerkt worden. 

 Donderdag 8 december 2011: algemene ledenvergadering. 

 

 

 
Verslag: Guy Sprengers. 

http://www.grislubbeek.be/

