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Tweede GRIS vergadering 16 oktober 2003 
 

Stemgerechtigde leden  
Aanwezig: 

Kristien Clits, Christine D’aes, Heleen De Porre, Johan Flamez, Guido Geys, R. Haroux, Piet 

Laga, Guy Sprengers, Mia Ulens 

Afwezig:  

Georges Ons, Koen Pans, Lut Rubbens, Agnes Spitaels 

 
Aanwezige niet stemgerechtigde leden: 

Betty Depret, Ivan Godfroid, Hugo Pelgrims, Hugues Vanderzeypen, Marijke Verbeylen 

 

Verontschuldigd:  
J. De Bent, José Gekiere, Jules Godts, Marina Stas, Luc Thiry 

 

AGENDA 
 

1. Goedkeuring verslag 4 juni 2003  

2. Vervolledigen gegevens ledenlijst  

3. Goedkeuring definitieve tekst huishoudelijk reglement (zie bijlage)  

4. Financies:  

- werkingstoelage 2003 en aanvraag 2004  

- tekst reglementering (zie bijlage)  

- rondschrijven en nieuwe aanvragen  

5. Opvolging actie Kleur Bekennen  

6. Opvolging actie Schone Kleren  

7. Opvolging acties aanwezige lidorganisaties  
8. Verdere uitwerking actieplan 2001-2006  

9. Jaarverslag 2003  
10. Varia:  

- mededeling KWIA  

- website, logo e.a.  

- datum nieuwe vergadering  

 

 

1) Verslag vergadering van 04 juni 2003: wordt goedgekeurd 

 

2) Aanpassing ledenlijst 
De nieuwe lijst zal bij het verslag worden gevoegd. Degenen die de post (uitnodigingen en 

verslagen) NIET per e-mail willen ontvangen, dienen Marijke Verbeylen dit te melden. 

Heleen De Porre is de nieuwe vertegenwoordiger van KLJ-Lubbeek.  De voorzitter geeft haar 

een bondige uitleg over de doelstellingen en werking van de GRIS.  

 

3) Goedkeuring definitieve tekst huishoudelijk reglement 
De goedgekeurde tekst zal nu aan het schepencollege worden overgemaakt.  

 

4) Financies 

 4.1. Toelage gemeente voor werking GRIS 
 De eerste aanvraag voor het werkingskrediet 2003 werd ingediend in 2002 en stond 

nog op naam van de GROSH. Na de oprichting van de GRIS werd gevraagd die aanvraag aan 
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te passen. In tegenstelling met voorgaande jaren (met de GROSH) is die werkingstoelage nog 

niet uitbetaald. Mevrouw de schepen meldt dat de betaling nog aan de gemeenteraad en het 

schepencollege dient te worden goedgekeurd. In tegenstelling met voorgaande jaren kreeg de 

GRIS geen uitnodiging van de financiële dienst van de gemeente om een begroting voor 2004 

op te stellen. De schepen dringt er op aan die spontaan op te stellen en over te maken. Zij 

vraagt zowel een begroting op te stellen voor de werkingskosten van de GRIS als en voorstel 

(advies) voor de besteding van besteding van de subsidies voor rechtstreekse steun (een be-

drag van € 1500 is op de begroting voorzien).  

 4.2. Reglementering subsidies GRIS aan lidorganisaties: er worden nog enkele wijzi-

gingen aangebracht aan de tekst. De definitieve tekst zal samen met het verslag overgemaakt 

worden.  

 4.3. Nieuwe aanvragen vanwege lidorganisaties: alle lidorganisaties die in aanmerking 

komen om te genieten van de werkingskredieten van de GRSI hebben een brief ontvangen  

om te melden dat er in 2003 terug mogelijkheden zijn om werkingskosten door de GRIS te 

laten terugbetalen.  

 

Vijf nieuwe aanvragen voor financiële tussenkomst 
a) 11.11.11-Lubbeek: verzekeringspremie (€ 25, 54) OMOB voor gebruik zaal PBE 

b) 11.11.11-Lubbeek: aankoop vier 11.11.11-vlaggen (€ 120,00) die in al de deelgemeenten 

door de gemeente zullen opgehangen worden door de zorgen van de technische van de 

gemeenten. Deze vlaggen vervangen de vroegere aanplakborden. 

c) SIAL: € 112,42 voor drank tijdens de Nl lessen voor de vluchtelingen (77 flessen fruitsap 

aan € 1,40 gedurende de periode van 14 dec. ’02 tot 11 okt. ’03. 

d) Basisschool De Linde: € 192,00 voor 8 stuks 11.11.11-kalenders en 6 abonnementen voor 

lesbrieven (werkbundels per graad).  

e) Vrije Basisschool Sint-Martinus Lubbeek: € 58,09 voor een document van Broederlijk 

Delen en Welzijnszorg als handleiding. 

Al deze aanvragen worden goedgekeurd.  
 

5) Kleur Bekennen 
 Er is een voorstel van de Provincie Vlaams Brabant aangekomen op de gemeente om 

te peilen naar de interesse van de scholen voor een infoavond  over de mogelijkheden van 

“Kleur Bekennen”. Een brief werd gericht aan alle basisscholen in de gemeente. Pellenberg en 

de gemeenteschool Linden hebben reeds hun interesse laten weten. De Vrije basisschool De 

Linde heeft ook positief geantwoord. Ook de vrije Basischool Sint-Martinus en Binkom heb-

ben beloofd dat een afvaardiging aanwezig zal zijn. 

 Mevrouw  Salembier die de infoavond komt geven werd op de hoogte gebracht. De 

data van di. 18 nov en 25 nov zullen voorgesteld worden. De vergadering, een gemeentelijk 

initiatief dat de GRIS volop steunt, zal in het gemeentehuis plaats vinden.  

 

6) Schone Kleren actie 
 De opgestelde tekst werd aan de duurzaamheidsambtenaar overgemaakt, die met het 

principe instemt. De vergadering (ALV) keurt de voorgelegde tekst als intentieverklaring  

goed. Het document zal nu door de schepen aan het schepencollege worden voorgelegd. Na 

goedkeuring door het schepencollege zal de intentieverklaring aan de gemeenteraad worden 

voorgelegd. De voorzitter zal een uittreksel ontvangen van de zitting van het schepencollege, 

met het verslag van de bespreking van dit document.  

7) Activiteiten van de lidorganisaties 

 7.1. 11.11.11-comité Lubbeek 
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 Het comité beoogt in de eerste plaats informatie te verstrekken over het Zuiden. Tijdens 

het actieweekend van 11 nov. ligt de nadruk vooral op de financiële actie, waarin de huis-aan-

huis omhaling centraal staat. Aan bijna 100 % van de huizen wordt er voor deze actie aange-

beld. 

Enkele lidorganisaties van de GRIS organiseren een eigen actie: scouts en KLJ-Lubbeek or-

ganiseren het traditionele Sint-Maartensvuur op 10 nov. en de scouts (VVKSM)-Linden ser-

veren een spaghettimaaltijd. De traditionele autowas door de basisscholen wordt vanaf dit jaar 

niet meer georganiseerd. De basisschool De Linde zal een andere activiteit op het getouw zet-

ten. 

 7.2. GRIS 
 In het verleden heeft de GROSH gedurende verschillende jaren zelf activiteiten georgani-

seerd zoals een Wereldfeest. Christine stelt nu voor de Internationale Nieuwe Scène uit te 

nodigen voor een voorstelling van de “Gedichten van Pablo Neruda (Chili)”. De voorstelling 

met Charles Cornet en Hilde Uytterlinden met muzikale begeleiding door Van Esbroeck en 

Masondo heeft in vele Vlaamse steden zelfs herhaaldelijk volle zalen getrokken. Dit zou ook 

in Lubbeek moeten mogelijk zijn. Er worden verschillende mogelijkheden geopperd, zoals 

een gezamenlijk initiatief met de Cultuurraad en meerdere culturele verenigingen, die dan ook 

het financieel risico helpen dragen. Een andere mogelijkheid is een gemeentelijk initiatief, 

waarvoor via een begrotingswijziging in de nodige fondsen wordt voorzien. De voorstelling 

kost 60.000 BEF (incl. BTW ??). Er is slechts een lichte geluidsinstallatie nodig.  

Een dergelijk initiatief dient goed te worden voorbereid, men kan daarbij niet overhaastig te 

werk gaan. Er wordt bijgevolg besloten om tegen de volgende vergadering de mogelijkheden 

af te tasten. Dit initiatief zou de kans bieden om de nieuwe GRIS te promoten.  

 

8)  Verdere uitwerking actieplan 2001-2006 
 Dit punt wordt tot volgende vergadering uitgesteld. 

 

9)  Jaarverslag 2003 

 De vergadering stemt in met de redactie van het jaarverslag 2003 zoals vorig jaar. Het 

financiële luik dient er evenwel te worden aan toe gevoegd.  

 

10) Varia  
- mededeling KWIA: wordt uitgesteld tot volgende vergadering 

- website mag gelinkt worden aan die van de gemeente. De GRIS zal nu zijn website vernieuwen 

en herwerken. Het logo zal ook aangepast worden aan de nieuwe benaming van de raad. 

- Mededelingen van Ivan: 17 okt. Quiz te Holsbeek (Nieuwrode), een organisatie van KWB en 

11.11.11. Men vraagt kandidaten om enkele teams (van 4 personen) te vormen om deel te nemen 

als steun aan dit initiatief in onze buurgemeente. Een tweede mededeling betreft het optreden 

van de Haïtiaanse zangeres Marlène DORCENA op zondag 7 december in het Cultureel Cen-

trum De Borre te Bierbeek. Om 16 u is er een inhoudelijk programma (debat), gevolgd door een 

Creoolse maaltijd en om 20 u het optreden. 

- mededeling van Guy Sprengers: op zaterdag 17 januari om 19 u in de Schuur een trefmoment 

van Wereldsolidariteit over de Schone Klerenactie met getuigenissen over een inleefreis naar 

Cuba en Indonesië. Verder voorziet men een wandeling naar Het Geleeg, dat voor de gelegen-

heid zou geopend zijn.  
- datum nieuwe vergadering:  

 

Do. 18 december 2003 om 20.15 uur in de refter van het gemeentehuis (2
de

 verdiep)  

 
       Verslag: Piet LAGA  Marijke Verbeylen 


