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GRIS ALV-vergadering 4 oktober 2012 
 

Agenda 
 

1. Goedkeuring verslag ALV van 14 juni 
2. Aanpassing ledenlijst 

3. Financies 
a. Aanvragen werkingskosten 
b. Aanvragen projectsubsidies 2013 
c. Goedkeuring advies noodhulp 
d. Aanvragen budget IS 2013 

4. Evaluatie Sing for the Climate en uitreiking vredesprijs 
5. Opvolging werkgroepen en aanwezige lidorganisaties 

a. Klompvoetenproject 
b. Hands-in-action 
c. 11.11.11-campagne 
d. Lubbeek FairTradeGemeente 
e. SIAL 
f. Vzw. Fairytale (Barbara Brugmans) 

6. Opvolging Gemeenteraadsverkiezingen: rondvraag politieke partijen  
7. Varia en nieuwe data vergaderingen 

 

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:  Christine D’aes, Johan Flamez, Piet Laga, Guy Sprengers, Jos Swinnen,  Mia Ulens, 

Valentijn Desmedt 

 

Verontschuldigd:   Kristien Clits, Jules Godts, Gerda Liekens 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Barbara Brugmans, Lien Geuntjens, Marijke Gidts, Dirk Nijs, Tom Petré, Goele 

Rosseels, Maria Sprengers  

 

Verontschuldigd:  Tine De Vos, Daniël Noe, Brian Sisk, Magda Verbeelen, Hugo Pelgrims, Freya Ver-

linden, Martine Vanbever, Lieve Misotten (11.11.11 nationaal) , Magda Heirman,  

Benita Van Hurck, Dirk Maes, Magda Plomteux 

 
Verwelkoming van:  Barbara Brugmans, lid FTG-groep, Tom Petré, vervanger Tine De Vos, Lien Geut-

jens, uit interesse. 
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1. Goedkeuring verslag 14 juni 2012 

Goedgekeurd. 

2. Ledenlijst: 

Wordt definitief geschrapt van de ledenlijst: Jaak Willemse, omdat het Roemenië-comité is opgedoekt. 

KLJ-Lubbeek wordt verder vertegenwoordigd door Aurélie Verbruggen. 

Een aantal sympathisanten en vertegenwoordigers van vierdepijlerorganisaties zijn toegevoegd: 

 Magda Heirman - vzw FIFALI, Rwanda 

 Dirk en Hilde Maes-Proot - Association Mwana Ukkundwa, Rwanda 

 Familie Dirk Nijs - Hands-in-action, Filipijnen 

 Katelijne Haspeslagh -  Bouworde, Nepal 

 Lotte Van Eyck - A tu lado, Argentinië 

 Rina Robben - Kisangani, Congo 

 Barbara Brugmans  - vzw Fairytale 

 Lien Geutjens - sympathiserend 

 Magda Plomteux - sympathiserend 

3. Financies: 

a. Aanvragen werkingskosten 

Ter info: voor 2012 was een budget van € 3000 voorzien. 

i. Borden Sing for the Climate: € 7:  goedgekeurd  

In 2012 is slechts  € 1145 gebruikt. Belangrijkste redenen: 

 Er is geen 11.11.11-concert meer 

 Minder aanvragen door de scholen. 

Zweethutten Scouts Lubbeek (cfr. vorig verslag): de goedgekeurde werkingskost van  € 

893,67 is door de organisatie zelf opgetrokken tot € 1000 voor het project van Lotte van 

Eyck 

 

b. Aanvragen projectsubsidies 2013 

Voor deze nieuwe aanvragen moet de gemeente de begroting nog opstellen (cfr. punt d) 

Het subsidiereglement en de aanvraagformulieren zijn terug te vinden op de Gris-website. 

Het is de Gris die aan het College van Burgemeester en Schepenen advies verleent over de inge-

diende aanvragen. Er is nog geen officieel antwoord van het vorige advies. Wordt nagekeken 

door de ambtenaar. 

Strikt reglementair moeten aanvragen tegen oktober 2012 ingediend zijn, maar er is nog ruimte 

tot het einde van 2012. 

Tot vandaag zijn drie aanvragen genoteerd: Artsen zonder Vakantie,  Fifali,  Bouworde Nepal 

(cfr aanvraag Katelijne Haspeslagh). 

De voorzitter stuurt een herinnering aan alle GRISleden en de aanvragers van vorige jaren 

 

c. Goedkeuring advies noodhulp 

Historiek: naar aanleiding van de 1212-acties heeft het gemeentebestuur in de loop van 2012      

€ 5000 vrijgemaakt voor noodhulp via een begrotingswijziging. De Gris heeft een adviesnota 

opgesteld, met als voorstel noodhulp evenredig te verdelen over vijf aanvragen (5 x € 1000). Er 

is nog geen antwoord op dit voorstel van reglementering, maar het wordt in de praktijk toch toe-

gepast. 
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Twee aanvragen zijn reeds goedgekeurd: Rode Kruis Vlaanderen en vzw Palestina Solidariteit. 

Er rest dus € 3000.  Overdracht naar 2013 blijkt niet mogelijk. 

 

d. Aanvragen budget Internationale Samenwerking 2013 

Klassiek gegeven dat Piet op het einde van het jaar officieel aanvraag doet voor alle subsidies 

van de Gris: werkingstoelage, projectsubsidies, noodhulp en vredesprijs.  

 

4. Evaluatie Sing for the Climate 

Geslaagde actie met 250 klimaatzangers en veel enthousiasme onder de deelnemers. Prachtige locatie. 

Mooie reportage ook op ROB, aan de clip wordt nog gewerkt. 

Aangename en vlotte samenwerking ook met de Vrienden van het Kalvariebos, maar zeker ook met de 

cultuurdienst, vooral op logistiek gebied. Te onderhouden de volgende jaren. 

Vredesprijs 

Toegekend aan ‘Het Geleeg’, meer nog aan de drie mensen ‘achter en/of in’ het Geleeg. 

José was zeer dankbaar en vereerd. Het toegekende bedrag zal rechtstreeks doorgestort worden naar een 

alfabetiseringsproject in de hoofdstad van Guatemala, waarvan José een van de medeoprichters is. 

Vredesprijs te herhalen de volgende jaren. 

 

5. Opvolging werkgroepen en aanwezige lidorganisaties 

a. Artsen zonder Vakantie - Klompvoetenproject 

AzV draait momenteel goed, met 350 vrijwilligers. Ze organiseren ongeveer 150 missies per 

jaar. Jos vertrekt in december voor een orthopedische missie naar Rwanda. Op 11 november gaat 

hij naar Congo met Lumos (Leuvense universitaire medische ontwikkelingssamenwerking). 

Het klompvoetenproject loopt zeer goed. Schoentjes worden bezorgd door scholen, door 

schoenwinkels, individueel, door Nike enz. De Leuvense ‘Mannen van het jaar’ houden een in-

zamelnamiddag op 23 oktober op het Ladeuzeplein. 

Belangrijk is het uitsorteren, de stockage en het zoeken naar de beste methode om ze te transpor-

teren naar Kisantu en Matadi. Eenmaal ginder moet opleiding gegeven worden aan artsen en 

zorgkundigen. 

b. Hands-in-action 

Om persoonlijke redenen is de actie wat geluwd, een heropstart is bezig. 

De rommelmarkt was initieel goed, maar het weer viel tegen (veel te warm!) 

c. 11.11.11-campagne 2012 

Sing for the Climate was onder meer ook een veredeld startmoment voor de campagne 2012, die 

voor de tweede maal op rij het klimaat als thema heeft. 

De gemeente Lubbeek is de beste huis-aan-huis inzamelaar in Vlaanderen (€ 2.43/inwoner). Vo-

rig jaar heeft € 25000 opgebracht.  

Voor de campagne 2011 zijn nieuwe medewerkers gezocht, de 11-groep hoopt dat die trend zich 

doorzet. 

Vaste acties zijn de spaghettislag van scouts Linden en het Sint Maartensvuur in Lubbeek. 

Klassiek is ook de broodzakkenactie bij de bakkers. 

De 11-groep overweegt om ook dit jaar alle vrijwilligers te bedanken op een brunch. 

d. Lubbeek FairTradeGemeente 

Twee van de zes criteria zijn behaald. De vier andere zijn lopende, er is goede hoop dat het in 

orde komt. 
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e. SIAL 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen: 

De verharding van het maatschappelijk klimaat tov vluchtelingen - zie de politieke beslissingen 

aangaande migratiewet bijvoorbeeld - werkt ook belastend op de hulporganisaties. Vandaar ook 

o.a. de actie rond ‘Gastvrije gemeentes’.  

Nederlandse les: 

De politieke beslissing dat personen die illegaal in het land verblijven geen onderwijs meer mo-

gen volgen, zorgt er voor dat extra individuele Nederlandse les moet aangeboden worden. Daar-

naast moeten steeds meer jongeren individueel geholpen worden bij studies en school, of is huis-

taakbegeleiding nodig bij jonge kinderen. 

Christine doet een oproep naar vrijwilligers (is een vrij engagement). De lessen vinden plaats in 

het Geleeg op zaterdagmorgen van 10u tot 12u. 

 

f. Barbara Brugmans 

De vzw Fairytale is opgericht vanuit de idee om in ontwikkelingslanden vervaardigde - en dus 

fairtrade - producten hier te verkopen om ginds kinderen en moeders meer kansen te geven. Be-

merk ook de woordspeling met Fairy Tale (sprookje) en Fair Retail (kleinhandel) 

Meest gekend is de baobabboom met een doopsuikermandje, in Kenia gemaakt. Verkooppunten 

zijn doopsuikerwinkels, Fairtradewinkels en via de website. 

Andere producten zijn: Dromenvangers-Ecuador, Gelukspoppetjes-Peru, Levensboom-Kenia, 

Sleutelhangers-Nepal enz. Nauwe samenwerking is er vooral met vrouwenorganisaties. 

Fairytale is op eveneens op zoek naar andere projecten die hetzelfde doel beogen. 

Zie website: www.fairytale.be  

 

6. Opvolging Gemeenteraadsverkiezingen en rondvraag politieke partijen: 
Alle politieke partijen zijn aangeschreven om onze vragenlijst te beantwoorden. Bedoeling is te polsen 

naar intenties ten aanzien van Internationale Samenwerking (cfr. vorige verslagen). 

Vier partijen hebben geantwoord: CD&V, NV-A, Groen, SP-A. 

De antwoorden zijn interessant in functie van de opmaak van het beleidsplan 2013-2018. 

Het mandaat van deze adviesraad eindigt dit jaar. In 2013 moet een nieuwe Gris, en een nieuw Dagelijks 

Bestuur worden gekozen. Iedereen is welkom, functies staan vacant (voorzitter - ondervoorzitter - secre-

taris – penningmeester – lid DB). In de huidige samenstelling zijn er stemgerechtigde en niet-

stemgerechtigde leden, hoewel er de voorbije jaar nooit een stemming heeft plaats gevonden.  

Het is de gemeente die in het Infoblad een oproep moet doen naar nieuwe leden. 

 

7. Varia en nieuwe data vergaderingen. 

 Maandag 22 oktober organiseert Alumni Lovaniensis een lezing van Jos Delbeke over klimaatswij-

ziging en duurzame ontwikkeling. Warm aanbevolen. 

 Donderdag 13 december is de volgende ALV, de laatste in deze samenstelling. 

 

 

 

 

 

Verslag: Guy Sprengers. 

http://www.fairytale.be/

