GRIS ALV-vergadering 25 september 2008
Agenda
1. Verslag vorige vergadering
2. Update ledenlijst
3. Lubbeek FairTrade gemeente: gast uit Bierbeek
4. Financies: werkingstoelage
Projectsubsidies 2009
5. Vernieuwde website
6. Vredeseilandencomité Lubbeek
7. Opvolging lidorganisaties: Artsen zonder vakantie, zweethutten, 11.11.11,
8. Duurzaamheidspiegel
9. Varia (Rode Kruis Vlaanderen, Jaarverslag 2007, ontslagbrief Ivan, …)

Aanwezigheden:
Stemgerechtigde leden
Aanwezig:

Kristien Clits, Christine D’aes, Johan Flamez, Jules Godts, Piet Laga, Luc Schepers, Guy
Sprengers, Jos Swinnen, Mia Ulens
Verontschuldigd:
José Ghekiere, Gerda Liekens

Niet-stemgerechtigde leden
Aanwezig:

Gilles de Pélichy, Hugo Pelgrims, Tom Petre, Benita Van Hurck, Martine Vanbever, Magda
Verbeelen, Marijke Verbeylen
Verontschuldigd:
Dominique Antonis, Daniël Noë, Peter Van Windekens, Brian Sisk,
Liesbeth Verheyden

Uitgenodigd: Liebrecht Salen, communicatieambtenaar gemeente Bierbeek, secretaris Gris Bierbeek.

Verslag ALV

25 september 2008

1

Verwelkoming van Liebrecht Salen, over de aanpak van FairTradeGemeente Bierbeek, Luc Schepers voor Linden groet Linden, dat een officiële aanvraag tot lidmaatschap Gris heeft gedaan, en Tom Petre, eenmalig vervanger van Rita Pauwels (VBS Lubbeek).

1. Verslag vorige vergadering:
Goedgekeurd.

2. Update ledenlijst
Van de jeugdverenigingen voorlopig geen nieuws.
Sp.a: Rina is verhuisd en heeft ontslag genomen uit de gemeenteraad en uit de Gris. Een nieuwe vertegenwoordiger moet nog aangeduid worden.
Ter info: Wim Merckx (11.11.11) werd steeds op de hoogte gehouden van deze vergadering, maar is nu vervangen door Greet De Prins.

3. Lubbeek FairTrade gemeente: gast uit Bierbeek
Op dit moment is de resolutie tot FairTrade label voor de gemeente Lubbeek goedgekeurd (criterium 1). Volgende stappen zijn het oprichten van de werkgroep en het opmaken van de inventaris om aan de zes criteria te
voldoen. Cfr. www.ikbenverkocht.be
Liebrecht overloopt de gang van zaken in de gemeente Bierbeek, verwijzend naar de verschillende criteria.
Een trekkersgroep (criterium 5) is samengesteld vanuit de Gris, aangevuld met vrijwilligers. Op een half jaar
was aan de zes criteria voldaan.
Criterium 2 (winkels en horeca) en 3 (bedrijven en organisatie):
Een eerste stap bestond in het opmaken van een stand van zaken (vier winkels en twee horecazaken),
met als moeilijkheid de afhankelijkheid van horecazaken aan vaste leveranciers. Grote ketens (Carrefour) verkopen reeds FT-producten. Absoluut voordeel voor Bierbeek is de aanwezigheid van de Oxfam
FairTradewinkel.
Tweede stap: de bedrijven: Carrefour en Sint Kamillus zijn de grootste werkgevers.
Derde stap: aanschrijven van: alle verenigingen, vrijwilligers die al FT-producten gebruikten, gemeente zelf, politie, scholen, Cultureel Centrum, zelfs de melkboer.
Criterium 4: Media-aandacht: behoort tot de taak van Liebrecht en dus eenvoudiger.
Criterium 6: duurzame productie en consumptie: moeilijkste criterium.
Betrekken van de Landbouwraad, maar ook individueel gepraat met de landbouwers zelf. Daarop is een
avond georganiseerd door Landbouw en Gris, met o.a. vertoning van de film van Dirk Barré (‘Koe nr.
80 heeft het moeilijk’). Daarop beslissing in de Landbouwraad om aandacht te schenken aan plaatselijke producten, met concreet engagement van acht landbouwers. Gevolg is dat de landbouwproblematiek
van noord en zuid nu hand in hand gaan.
Evaluatie van Bierbeek FTG gebeurt nu door de campagne FairTrade (11.11.11; Vredeseilanden, Fair Trade
en Oxfam wereldwinkels). Ook is de gids FairTrade aangevraagd. Bijkomend voordeel: Bierbeek zit in de
Vlaamse convenant (via de zustergemeente San Felipe de Oña, Ecuador), en wordt via dat kanaal ook financieel
gedekt. Niet enkel het behalen van de titel is belangrijk, ook wordt nadien jaarlijks campagne gevoerd. Zo zal in
2008 de ‘week van de smaak’ aangewend worden.
Zijdelings wordt de duurzaamheidspiegel in gemeente Bierbeek getoetst: in aanvang een samenwerking van de
milieuraad en de Gris, maar ook de welzijnsraad en de landbouwraad zijn interessante partners vooral om verbanden te kunnen leggen tussen de verschillende belangen. Wat de spiegel zelf betreft vindt ook Bierbeek dat
ondanks de versies veranderen, er een zekere meetbaarheid moet in zitten.
Belangrijk voor Lubbeek is de samenstelling van de trekkersgroep, die dan een sterke start moet nemen, met
concrete afspraken mét een tijdslimiet. Nadien moet deze groep frequent samenkomen.
Waar Bierbeek de Oxfam FairTrade-winkel heeft, zou in Lubbeek het Geleeg deze functie kunnen vervullen.
Concreet: eerste lijst van deelnemers aan de trekkersgroep:
 Gris: Christine, Gerda, Johan, Mia, Piet.
 Politieke partijen: voorlopig (of anders aan te duiden): Martine, Magda, Jules en/of Didier, Hugo.
 Ambtenaar: Benita.
Eerste vergadering: 23 oktober om 20u30, met hoofdthema: opmaken inventaris op basis van de zes criteria.
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4. Financies:
1. werkingstoelage
 Drie betalingen uitgevoerd: € 27.40 aan Geleeg (Sial), € 25 voor abonnement ‘Wablief’ (Sial), € 37:
nieuwe website.
 Nieuwe aanvraag: tussenkomst voor concert van Kontrarie t.v.v. de mobiele school van Bram Vandeputte: € 442: goedgekeurd door de vergadering.
 Kosten AFF: Sabam, vertoningsrecht, cadeau’s, rode loper, aankondigingborden: € 161.82: goedgekeurd.
 Vraag Jef Ryckeboer: aankoop vijf panelen voor de gemeentelijke infoborden: € 50: goedgekeurd.
Ter info: na de filmvertoning AFF is aan Memisa € 448.53 (347.90 collectebus + 100.63 bar) doorgestort, waarvoor dank.
AFF: de organisatie heeft zelf een vraag naar subsidies gesteld, via Gris of via gemeente. Het
systeem van subsidiëring dat wij hanteren is hen uitgelegd.

2. Projectsubsidies
Projectsubsidie 2008: zes projecten ingediend, alle positief beoordeeld door de Gris, voor elk is een zelfde
bedrag voorgesteld, zijnde € 1000 per project.
Het budget van € 6000 voor 2008 komt overeen met 0.052% van het gemeentelijke budget.
De verbintenis om via het Infoblad van de gemeente terugkoppeling te geven aan de Lubbeekse bevolking is
eveneens gebeurd.
De schepen I.S. legt het advies voor op de Gemeenteraad van oktober. Op de begrotingsbespreking (oktober) wordt een verhoging naar € 9000 voorgesteld (stijging naar 0.073%)
Projectsubsidie 2009: oproep van de voorzitter om alsnog een aanvraag in te dienen, elk project in partnerlanden, mét een link naar Lubbeek kan in aanmerking komen. Actieve promotie mag en moet gebeuren omdat het steeds de moeite waard is. Aanvragen moeten naar het College voor Burgemeester en Schepenen.
De originele deadline van 1 oktober 2008 is rekbaar.
Meer info: www.grislubbeek.be, rubriek reglementensubsidies.

5. Vernieuwde website
Onder deskundige leiding van Jan De Vilder, aangezocht door Ivan, is een template (Joomla-model) ontwikkeld,
wat een gebruiksvriendelijke website moet worden, die actieve informatie over de Gris opneemt. Omwille van
internetbeveiliging en -bescherming zijn zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens vrij gegeven. Voor de Grisleden is een aparte ‘Ledenrubriek’ aangemaakt, waarop die gegevens te consulteren zijn. Aan elk Grislid zal een
paswoord bezorgd worden en een uitleg per mail.
De website zelf bestaat uit een hoofdmenu en submenu’s. Alle informatie van de oude website is overgeplaatst.
Een aantal uitbreidingen volgt nog.
Teksten, verslagen, kalender, informatie over lidorganisaties, foto’s enz. kunnen van nu af toegevoegd worden
via hoofdredacteur Johan en via webadministrator Guy.

6. Vredeseilandencomité Lubbeek
Het comité is na het vertrek van Ivan gehalveerd. Gerda zoekt versterking en steun. Anke Bruyninckx uit Kessel-lo wil een comité opstarten, eventueel samen met Lubbeek, maar ook daar is de vraag naar meerdere werkkrachten.
4 oktober is de startdag van de vernieuwde Vredeseilanden (Depot Leuven). Cfr. www.vredeseilanden.be

7. Opvolging lidorganisaties:
Artsen zonder vakantie: kort verslag van Jos Swinnen over de laatste missie naar Boko, Congo, met naast het
uitvoeren van operaties en raadplegingen in Likasi, ook bezoeken aan een gehandicaptencentrum, aan een psychiatrisch centrum Ghislain (opgericht door Broeders van Liefde), aan een mijn. Meest aangrijpend was het bezoek aan een straatkinderenproject van Broeders Salisianen in Lubumbashi.
Een uitgebreid verslag is geplaatst op de website, menu ‘Actueel-nieuw’
Op 10 november vertrekt Jos voor een nieuwe missie naar Kilwa.
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11.11.11:
 Startdag gehouden op 20 september (zie www.waardigwerk.be)
 Comité Lubbeek: het concert heeft de naam ‘Volkorenconcert’ gekregen. Zes koren zullen apart en samen
een concert brengen in de kerk van Binkom op zaterdag 15 november. Voorbereidingen en repetities zijn
lopende. Duurtijd 2 x 40’ met een pauze van een 10-tal minuten. De toegangskaart geeft recht op één gratis
consumptie nadien in zaal Santro, waar ook kan nagepraat en –gedronken worden. Meer info binnenkort op
de website en via de comitéleden.
 Ook de voorbereiding voor andere activiteiten (omhaling – Sint-Maartensvuur – spaghettislag) is gestart.
Zweethutten Scouts en Gidsen Lubbeek:
Jaarlijkse activiteit van de scouts waarvan de opbrengst van € 350 dit jaar is geschonken aan een ‘Rafikiproject’ in de streek van de Grote Meren (Congo-Rwanda-Burundi).
Vluchtenlingenwerk Vlaanderen: cfr. website www.vluchtelingenwerk.be
 SIAL is stichtend lid van deze organisatie, is afgevaardigd in de Algemene Ledenvergadering en neemt deel
aan werkgroepen.
 Christine overloopt het Jaarverslag 2007, waarin verschillende elementen aan bod komen:
o Opvangplaatsen asielzoekers
o Info, advies en onderwijs aan vluchtelingen
o Reïntegratie van begeleiders, niet financieel maar via plaatselijke contacten.
o Onderzoek naar de integratie van erkende vluchtelingen en naar de problematiek van ‘mensen zonder papieren’.
o Vluchtelingenwerk en politiek: belangenverdediging.
Linden groet Linden:
Migratie (actuele problematiek in Spanje, wegens terugkerende migranten) staat op de agenda onder het thema
‘Samenwerken’. Volgend jaar is in dat kader een stage voor jongeren voorzien.
Linden België levert ook de Europese voorzitter voor de komende twee jaar.
GBS Linden en Simbi: (mail van Hilde Rombauts, voorzitter oudercomité)
 Het oudercomité van de Rwandese school heeft vorig jaar € 1700 ontvangen.
 De school van Linden houdt de aandacht warm: samenstellen Simbikoffer, vergroten van foto’s die opgehangen worden in de school, plannen van kleine workshops, brieven schrijven en tekeningen maken.
Stop the killings 2008:
Oproep tot deelname aan deze manifestatie in Brussel op woensdag 10 december (dag van de mensenrechten).
Voor het derde jaar op rij wordt aandacht gevraagd voor de aanhoudende moorden op mensenrechtenactivisten
(syndicalisten, leraars, geneesheren, journalisten, …) op de Filippijnen, in Guatemala en in Colombia.
Meer info volgt op de website en via mail.

8. Duurzaamheidspiegel
Een drietal vergaderingen zijn reeds gewijd aan dit instrument, met afvaardiging van de MAR, Gris, VODO,
schepen I.S. en een ambtenaar.
De spiegel is overlopen en besproken, begeleid door de provincie, die er vrij snel wenste door te lopen, waardoor de besprekingen uiteindelijk op een dood spoor zijn gelopen. Zie ook: www.duurzaamheidsspiegel.be
Een nieuwe vergadering komt samen op donderdag 23 oktober.

9. Varia
Rode Kruis Vlaanderen: heeft een vraag gesteld naar hulpverleners op de infodag van 4 december.
Jaarverslag 2007: is te verkrijgen op de dienst Welzijn, maar zal ook op de website geplaatst worden.
Ontslagbrief Ivan: voorgelezen door de voorzitter.
Bram Vandeputte: is bereid om ‘iets’ voor de Gris te doen.
AFF: na het ontslag van Rina moet een nieuwe ‘trekker’ gezocht worden.

10: datum volgende ALV
Donderdag 4 december 2008
Verslag: Guy Sprengers
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