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GRIS ALV-vergadering 18 januari 2007 
Gemeentehuis 

 
Agenda 

 
1. Aanwezigheden, agenda en actuele ledenlijst (ingesloten) 
2. Verslag vergadering 24 okt.06 (ingesloten) 
3. Gemeenschappelijk initiatief Cultuurraad en GRIS: 'Op kunst gestoeld’, een project voor de circusschool 

in Palestina op 16 en 17 maart 07 in zaal Santro. 
4. Financiën: rekeningstand (zie bijlage), aanvragen werkingstoelage en projectsubsidies 2007 
5. Het Afrika Filmfestival Leuven ook in Lubbeek? (Rina Rabau) 
6. Opvolging lidorganisaties (11.11.11., vredeseilanden, Sial, Kawébé café mangé, andere?.....) 
7. Varia en post (Jaarverslag 2006, infoblad, andere....) 
8. Nieuwe data DB en ALV (installatievergadering?) 
 
1. Aanwezigheden: 

 
Stemgerechtigde leden of leden waarvoor erkenning is aangevraagd 

Aanwezig: Kristien Clits, Johan Flamez, Piet Laga, Gerda Liekens, Guy Sprengers, Mia Ulens,  
Verontschuldigd: Christine D’aes, José Ghekiere, Patrick Olbrechts, Ludo Wierckx,  
 

Niet stemgerechtigde leden 
Aanwezig: Betty Depret, Ivan Godfroid, Jules Godts, Hugo Pelgrims, Nkandu Rina Rabau, Martine Vanbe-
ver, Marijke Verbeylen,  Jacques Willemse. 
Verontschuldigd: Jos Swinnen, Liesbet Verheyden 
 
Patrick Olbrechts vervangt Simon Moerenhout als vertegenwoordiger van KLJ. 
Bertrand Schrevens, de vertegenwoordiger van de Scouts Lubbeek wordt vervangen door de ‘Groepslei-
ding’, zo werd medegedeeld. groepsleidingscoutslubbeek@hotmail.com is het nieuwe e-mailadres. Van-
wege de raad wordt er gevraagd toch een naam op te geven en dit omwille van de continuïteit.  
De nieuwe leden zullen van de voorzitter een formulier ontvangen: ze worden verzocht dit ingevuld naar 
het Gemeentebestuur te sturen.  
 
Wanneer de vorige schepen I.S., Betty DEPRET aankomt en zij te kennen geeft niet tot het einde van de 
vergadering te kunnen blijven, vraagt de voorzitter Piet een dankwoord te richten tot onze voormalige 
schepen. Betty DEPRET heeft steeds veel interesse getoond voor I.S., spijts haar vele andere opdrachten 
als eerste schepen. De GRIS werd dank zij haar inzet een officiële adviesraad zoals de andere adviesra-
den die in Lubbeek werden geïnstalleerd., die meteen over een toereikend werkingskrediet kon beschik-
ken. De GRIS-leden wensen hulde en dankbaarheid te tonen t.o.v. Betty DEPRET die 12 jaar lang schepen 
van I.S. is geweest en bieden haar een bloemetje aan en een flesje wijn en pakje koffie uit de wereldwin-
kel, die symbolen geworden van onze solidariteit met het Zuiden. 
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2. Goedkeuring verslag ALV 24.10.06: Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
3. Gemeenschappelijk initiatief Cultuurraad en GRIS: 'Op kunst gestoeld’, een project t.v.v. de circus-
school in Palestina op 16 en 17 maart 07 in zaal Santro. Guy Sprengers verstrekt uitleg over de stand van 
zaken van het project. Het is een initiatief van keramiste Anita Huybens, laureaat van de week van de Lub-
beekse kunstenaar en tante van Jessica Devlieghere die in Ramallah (Palestina) woont en werkt. Kunste-
naars werden uitgenodigd om stoelen om te toveren tot ‘kunst’-stoelen om die op het Ladeuzeplein in Leu-
ven te verkopen op zaterdag 24 maart. Het (goede) doel is het steunen van het circusschool project in Ra-
mallah, waaraan Jessica ook meewerkt. Dit project is ondermeer bedoeld als bezigheid/activiteit van de 
kinderen, getraumatiseerd door de oorlogsomstandigheden in Palestina en Ramallah. BEK (Beeld en 
Kunsthuis) in Lovenjoel werkt ook mee aan het project. Op vrijdagavond 16 maart wordt een tentoonstelling 
van de kunststoelen (een gedeelte) geopend (vernissage) in samenwerking met de Cultuurraad en het 
Gemeentebestuur. Op zaterdag 17 maart van 14 tot 18 u is de tentoonstelling open voor het Lubbeekse 
publiek en is er doorlopend allerlei animatie: het koor Via Musica, een video-voorstelling, muziek door “The 
nursery Rhyme”, circusacts door de Circusschool van Tienen en enkele studenten van de circusschool van 
Leuven. Stoelen kunnen dan reeds gekocht worden. Viona Westra verzorgt de voorstelling van de optre-
dende artiesten en een interview met Anita Huybens.  
Een aparte werkgroep van leden van de Cultuurraad en van de GRIS zijn reeds samengekomen op 
9.01.07 en zal terug samenkomen op 22.02.07. 
 
4. Financiën: rekeningstand (zie bijlage), aanvragen werkingstoelage en projectsubsidies 2007 
Werkingskredieten:  
Stand van zaken : totaal reeds toegekende en uitbetaalde kredieten : 1.166,10 euro 
Nieuwe aanvragen:  -  Sial rekening van het Geleeg voor drank tijdens Nl les op zaterdag 
   voor de periode 15/10 – 31/12/06: 39,21 euro 

-  11.11.11 heeft de afrekening gemaakt voor de voorbije campagne van nov. 2006: 
41,64 voor Sabam St-Maartensvuur; 214,39 Sabam Kontrarie; 24.54 verzekering 
PBE-zaal; 286,20 drukwerk bij Nelma; 186,10 rekening van 11.11.11-Brussel voor 
campagnemateriaal; 144,25 catering koorleden Kontrarie: totaal 897,12 euro.  

Deze nieuwe aanvragen voor een totaal van 936,33 euro worden goedgekeurd. Samen met de beheers-
kosten van de bankrekening (13,28 euro) brengt dit het totaal van de uitgaven voor 2006 op   
2.102,43 euro. 

  
Projectsubsidies:  
Volgens de gemeentelijke administratieve diensten zijn er (tot op de dag van de vergadering) subsidieaan-
vragen binnengekomen van Artsen zonder vakantie, Wereldsolidariteit, Apopo, 11.11.11, Roemeniëcomité 
en het Guatemalacomité. Het indienen van een aanvraag tot een verhoging van deze projectsubsidie wordt 
door de vergadering zeker als opportuun beschouwd.  
 
5. Afrika filmfestival 
Rina Rabau vraagt of het AFL (Afrika Filmfestival Leuven) ook in Lubbeek zou kunnen  georganiseerd wor-
den. Het is de bedoeling de Afrikaanse Cultuur en Afrikaanse filmkunst te promoten. De promotor van het 
festival is Guido Huysmans (website: www.afrikafilmfestival.be). Een eventuele beslissing zou midden fe-
bruari moeten genomen worden. Met het op stapel staande project ‘Op Kunst Gestoeld’ hebben de meeste 
vrijwilligers reeds de handen vol, zodat de vergadering van mening is dat de GRIS zich moeilijk voor dit jaar 
kan engageren. Men beslist bijgevolg dat het laat is om dit voor 2007 nog te organiseren en dat men dit 
punt op de agenda zal plaatsen van de ALV na de zomer.  
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6. Opvolging lidorganisaties 
- 11.11.11. actie: de campagne 2007 is financieel zeker een succes geworden. Na enkele jaren met 

een lichte terugval van de opbrengst, is er in 2006 een forse vooruitgang. In totaal werd er 
25.767,58 euro opgehaald, een stijging met 30 % t.o.v. 2005.  

- Het Roemeniëcomité geniet nu ook van overheidssteun voor zijn werk in het dorp Lupşa, dat 
vooral bestaat uit steun voor de school en het dispensarium. Het comité is al 17 jaar actief in dit 
dorp.  

- KWB: Café Mangé (eten en drinken) op 17 maart met mensen uit Limburg die komen getuigen 
over hun reis naar Guinée (West-Afrika) 

- Broederlijk Delen: brunch in Linden op zondag 18 maart 
- Vredeseilanden:  de actie tijdens het weekend van 13-14 januari werd vooral gevoerd aan de Del-

haize in Kessel-lo. De opbrengst bedraagt 3.292,13 euro (500 méér dan vorig jaar). Er waren 3 
mensen per shift. De Spar in Linden (Diestsesteenweg) wenste dit niet meer te doen. Voor acties 
aan de Aldi en de Lidl zal dit voor volgend jaar bekeken worden. Maar om de acties uit te breiden 
is Vredeseilanden op zoek naar méér comitéleden. Ivan Godfroid wenst voor verdere acties te 
wachten tot er contacten zijn geweest met de nieuwe schepen over het meedingen naar het label 
van Fair Trade gemeente (nu zijn er al 42 gemeenten die het label hebben gekregen op een totaal 
van 308 gemeenten in Vlaanderen). Er zijn 6 criteria waaraan moet beantwoord worden en er dient 
medewerking gegarandeerd te zijn van alle sectoren. Dit zal met de nieuwe schepen I.S. worden 
besproken.  

 
7.  Procedure en kalender wedersamenstelling van de GRIS in de nieuwe legislatuur 
De huidige raad werd na de verkiezingen de facto ontbonden en wordt opnieuw samengesteld. Een oproep 
voor kandidaten voor de GRIS verscheen in het Gemeentelijk Infoblad van januari en de kandidaturen die-
nen uiterlijk op 1 februari te worden ingediend. Het College van burgemeester en schepenen dient de sa-
menstelling van de raad goed te keuren. Latere wijzigingen  dienen ook steeds door het Schepencollege te 
worden vastgesteld.  
 
8.  Varia en Post 
Jaarverslag 2006: Johan Flamez verstuurde op 21 december naar alle lidorganisaties van de GRIS een 
uitnodiging om een verslag over hun activiteiten inzake I.S. vóór 30 januari 2007 over te maken teneinde 
ze in het jaarverslag van de GRIS op te nemen.  
 
Bram Van de Putte:  is een inwoner van Linden, die eind 2006 vertrokken is naar Tanzania om werkzaam 
te zijn in een project dat zich bekommert om het lot van de straatkinderen in Arusha. Zijn ervaringen kun-
nen op zijn website (www.fiestanzania.org) worden gevolgd in zijn dagboek. Een tekst over dit project zal 
ingestuurd worden voor opname in het Gemeentelijk Infoblad, en zal ook aan de website van de GRIS 
worden toegevoegd. 
 
Afspraak met de nieuwe schepen: enkele kernleden van de GRIS leggen op 6 februari een afspraak vast 
met schepen Martine Vanbever om over de beleidsopties te spreken.  
 
 
Volgende vergadering: uitnodigingen zullen verstuurd worden van zodra de samenstelling van de nieuwe 
raad is vastgesteld door het college.  
 
       Verslag: Piet Laga 


