GRIS ALV-vergadering 20 oktober 2005
Gemeentehuis
Stemgerechtigde leden of erkenning aangevraagd
Aanwezig: Kristien Clits, Christine D’aes, Johan Flamez, Piet Laga, Simon Moerenhout,
Verontschuldigd: José Ghekiere, Ronny Haroux, Gerda Liekens, Lut Rubbens, Guy Sprengers, Mia
Ulens, Ludo Wierckx.
Afwezig: Bertrand Schrevens, Agnes Spitaels, Luc Thiry,
Niet stemgerechtigde leden
Aanwezig: Didier Gilles de Pélichy, Ivan Godfroid, Jules Godts, Hugo Pelgrims, Marijke Verbeylen,
Verontschuldigd: Betty Depret, Liesbet Verheyden, Jacques Willemse.
Gast: Johan Evers
Agenda
1. Verslag ALV van 21 april 2005
2. Actualiseren van de ledenlijst
3. Voorstel huishoudelijk reglement
4. Financies: stand van zaken en nieuwe aanvragen
5. Voorstelling Ecuadorproject door Johan Evers
6. Opvolging lidorganisaties: voorstellen aanwezigen
7. Varia en nieuwe datum
agenda: Het relaas uit Ecuador van Johan EVERS wordt vooraan op de agenda geplaatst.
5. Voorstelling Ecuadorproject door Johan Evers
Johan EVERS verbleef met de Bouworde 1 maand in Ecuador, in een Afroregio in het noorden van
Ecuador. Een Belg, Piet Sabbe woont en werkt er al 15 jaar op een kleine boerderij FINCA
(pietsabbe@hotmail.com - www.bospas.org). Piet Sabbe is gehuwd met een Ecuadoriaanse. Hij
stimuleert de ecologisch verantwoorde landbouw. Hij verleent microkredieten (leningen) en de
bouworde heeft er gewerkt aan een gebouw van de boerenorganisatie, op de Finka van Piet Sabbe en
voerde kleine werkjes uit in schooltjes. In de streek zijn moedwillig aangestoken bosbranden een ware
plaag. Uit onwetendheid omtrent de desastreuze gevolgen van bosbranden, wordt er bos voor het
plezier platgebrand.
1. Verslag 21.04.2005: wordt goedgekeurd
2. Actualiseren van de ledenlijst
De nieuwe ledenlijst werd nog niet door het gemeentebestuur goedgekeurd.
Hugues Vanderzypen woont niet meer in Lubbeek en is automatisch ontslagnemend.
Simon Moerenhout (aanwezig) is de vervanger van Bart Hombroux (KLJ-Lubbeek).
De voorzitter zal de wijzigingen aan het gemeentebestuur melden en de ledenlijst actualiseren.
3. Voorstel huishoudelijk reglement
wordt aan het College van Burgemeester en Schepenen voorgelegd.
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4. Financies: stand van zaken en nieuwe aanvragen
Er zijn drie nieuwe aanvragen binnen voor financiële tussenkomst vanwege de GRIS:
- Davidsfonds Pellenberg:
35,46 euro
- SIAL: huur PC-Linden voor het SIAL-feest
140,50 euro
- Onkosten SIAL voor Nl-les
71.04 euro
Volgens Marijke Verbeylen zijn er voor 2006 vijf aanvragen voor projectsubsidie toegekomen:
11.11.11, Amnesty, AzV, Bouworde en Wereldsolidariteit. Nochtans hebben het Roemeniëcomité,
Broederlijk Delen en Vredeseilanden ook vóór 30 sept. een aanvraag ingediend (sommige per e-mail).
Ieder jaar is er ook een aanvraag van de Damiaanactie.
Men verwacht dat het CBS die aanvragen voor advies aan de GRIS zal overmaken.
De GRIS-voorzitter zal het CBS een budgetaanpassing suggereren zodat de aanvragen, die goedgekeurd worden, een wezenlijke subsidie kunnen ontvangen.
6. Opvolging lidorganisaties: voorstelling door aanwezigen
- Piet L. geeft een overzicht van de 11.11.11-activiteiten die tijdens de komende campagne
zullen plaats vinden: St-Maartensvuur, Spaghettislag, Gesponsorde wandeling van de VBS
‘De Linde’, omhaling, koorconcert in de kerk van Linden en het concert in de zaal PBE.
- Sial: het strijdkoor Contrarie geeft een concert op 18-19-20 nov. ’05. De opbrengst is ten
voordele van SIAL.
- De jeugdbewegingen werken dit jaar samen aan een actie; “VerdraaideWereld”
- SIAL: het hoog commissariaat voor de Vluchtelingen en Vluchtelingenwerk Vlaanderen
bieden een tentoonstelling ‘Vluchten is van alle tijden’ aan. De heemkundige kring werd
om medewerking gevraagd om een luik met plaatselijke informatie over dit thema eraan
toe te voegen. De voorzitter, Maj Vanonkelen zal dit met het bestuur bespreken. De E.U.
zou ook steun verlenen in de vorm van gratis kaders en drukwerk.
- ACW: in de reeks ‘Bewogen vertellingen’ zullen Guy Sprengers en Roland Van Criekingen op za 4 febr. 2006 om 19 u in zaal Santro te Binkom hun reisverhaal brengen.
- Op 26 november viert Het Geleeg zijn 30 jarig bestaan.
- Het gemeentebestuur van Lubbeek kreeg een Fair Trade oorkonde, omdat ze Fair Trade
koffie gebruiken.
- Klaprozen initiatief van Anita HUYBENS te Ieper aan de Menenpoort op 11 november
t.v.v. Apopo. Een aantal mensen uit Lubbeek werken eraan mee.

Volgende vergadering: do. 26 januari 2006. .

Verslag: Piet
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