GRIS ALV-vergadering 8 juni 2006
Gemeentehuis

Agenda
1. Aanwezigheden
2. Goedkeuring verslag ALV 16.02.06
3. Gemeenteraadsverkiezingen en rondvraag aan de politieke partijen
4. Aanvraag werkingskredieten
- motivatie aanvraag GBS Linden voor het Afrikaproject 2006
- motivatie aanvraag GBS Pellenberg voor het Afrikaproject 2006
- motivatie aanvraag VBS Lubbeek voor acties WZZ en BD 2005
5. Stand van zaken advies projectsubsidies 2006
6. Opvolging lidorganisaties
- 11.11.11. actie: eindresultaat 2005, thema 2006, concert 2006
- SIAL: Sialfeest op 8 juli
- nabespreking JVS 2005
- andere
7. Varia
- Vorming Plus in Lubbeek
- Everybody Nyaga, 10 juni te Linden
- Vormingsdag gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking 13 juni te Leuven
- Activiteitenverslag 2005 Vlaamse O.S.
- Documentatie Netwerk Vlaanderen (ethisch bankieren en beleggen)
- Nieuwe datum DB en ALV

1. Aanwezigheden:
Stemgerechtigde leden of leden waarvoor erkenning is aangevraagd
Aanwezig: Kristien Clits, Christine D’aes, Piet Laga, Gerda Liekens, Guy Sprengers
Verontschuldigd: Johan Flamez, José Ghekiere, Ronny Haroux, Lut Rubbens, Mia Ulens, Ludo Wierckx
Afwezig: Bertrand Schrevens, Luc Thiry
Niet stemgerechtigde leden
Aanwezig: Betty Depret, Didier Gilles de Pélichy, Ivan Godfroid, Jules Godts, Rita Pauwels VBS Lubbeek (vervanger
Berna Gijbels), Hugo Pelgrims, Liesbet Verheyden
Verontschuldigd: Jos Swinnen, Marijke Verbeylen, Jacques Willemse

2. Goedkeuring verslag ALV 16.02.06: Het verslag wordt goedgekeurd
3. Gemeenteraadsverkiezingen en rondvraag aan de politieke partijen
In plaats van zelf beleidspunten voor te stellen, stelt het DB voor de politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen te vragen hun visie en standpunten over “Internationale solidariteit in Lubbeek” uit te werken. Daartoe worden een aantal algemene vragen gesteld. De vragen worden toegelicht.
Opmerkingen bij enkele vragen:
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Punt 3: Label Fair Trade gemeente: Het Lubbeekse comité Vredeseilanden wil eerst een opiniepeiling
houden teneinde de bereidheid om dit label na te streven af te tasten. Enkel wanneer dit positief uitvalt
heeft een campagne kans op slagen.
Punt 4: Onthaal vluchtelingen: Duidelijkheid is nodig om een zinvolle discussie mogelijk te maken
Punt 5: Jeugdverenigingen: Ondersteuning cfr milieuactiviteiten, waarvoor subsidies gegeven worden.
Punt 6: Stedenband met gemeente uit het Zuiden: Verwijzing naar de website: www.vvsg.be
(Vlaamse vereniging van Steden en gemeenten). Een dergelijk groot engagement overstijgt de politieke
wisselingen.
Algemeen: Open laten van de vragen is belangrijk. Enkele kleinere aanpassingen in de formulering van de
vragen werd aangevraagd. In het infoblad van september één paragraaf laten plaatsen om het initiatief bekend te maken, met verwijzing naar de website van de GRIS www.grislubbeek.tk
4. Aanvragen werkingskredieten
4.1. Aanvraag GBS Linden voor het Afrikaproject 2006
Toelichting door Liesbet Verheyden. De opbrengsten 1200 Euro gaat naar een schooltje in Rwanda. Totaal
kosten projectweek + schoolfeest, i.s.m. oudercomité, bibliotheek en Djembégroep Teranga: 750 Euro. De
facturen van de workshop zijn bijgevoegd. Het schoolfeest werd opgevat als afsluiting van de multiculturele
werkweek. Voor de GBS Linden wordt voor dit jaar een bedrag voorgesteld van 500 Euro. De vertegenwoordiging van de school en de leden van de vergadering kunnen hiermee akkoord gaan.
Het succes van de werkingstoelagen door de GRIS, noopt tot het opstellen van algemene regels m.b.t.
maximumbedragen per school: bv. 1 Euro per leerling + een basisbedrag, vermits bv. een workshop evenveel kost voor een groep van 10 leerlingen als voor 20. Anderzijds moet de subsidiëring een dynamiek in
de scholen op gang brengen, zodat het toenemend succes van dergelijke activiteiten toelagen overbodig
maken (zie volgende activiteit).
4.2. Aanvraag GBS Pellenberg voor het Afrikaproject 2006
Voor de dag van Artsen Zonder Vakantie, waarvoor Jos Swinnen een hele dag de animatie heeft verzorgd,
wordt geen aanvraag gedaan, omdat hier een overschot was. Het batig saldo van 900 Euro werd aan Artsen Zonder Vakantie geschonken.
4.3. Aanvraag VBS Lubbeek voor acties WZZ en BD 2005
Aanvraag van 271,26 Euro voor: werkmateriaal Welzijnszorg, affiches, handleiding basisonderwijs Broederlijk delen. De actie draaide om bestrijding van armoede bij ons. De facturen zijn bijgevoegd. De vergadering
gaat akkoord om die werkingskredieten te verlenen.:
5. Stand van zaken advies projectsubsidies 2006
Er werden 9 projecten ingediend door organisaties die in Lubbeek actief zijn.
De projecten blijken een evenwichtige spreiding te vertonen qua inhoud en qua geografische spreiding.
Alle projecten werden evenwaardig bevonden.
Een gelijke verdeling komt neer op 160 Euro per ingediend project. Dit is een zeer klein bedrag, zeker
wanneer men de inspanningen in aanmerking neemt, die aan de resp. koepelorganisaties gevraagd werden. Op de vraag om het bedrag, dat besteed kan worden voor projectsubsidie, gevoelig op te trekken,
werd door het CBS niet ingegaan. De GRIS kende vooraf het beschikbare bedrag en diende bij de beoordeling daar rekening mee te houden, aldus de Schepen van I.S.
De Gris geeft aan de Schepen van I. S. te kennen dat de belangrijke inzet van de verschillende Lubbeekse
organisaties aantoont dat deze problematiek zeer levendig is in Lubbeek en dat de GRIS van mening is
deze inspanning moet gestimuleerd en gehonoreerd worden.
Verder wordt erop gewezen dat door de inflatie het huidige bedrag nog slechts 0,027% van de begroting,
tegen oorspronkelijk 0,031%. De Schepen engageert zich ervoor om die indexaanpassing bij het CBS te
bepleiten.
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6. Opvolging lidorganisaties
- 11.11.11. actie:
- eindresultaat 2005
In het gemeenteblad werden de definitieve resultaten gepubliceerd. Lubbeek is van zijn eerste plaats
gestoten, maar zit nog steeds in de top 3
Het totale bedrag is 31248 Euro : gemiddeld 2,29 Euro per persoon (tegen 2,34 vorig jaar)
- thema 2006
De uienexport van Europa naar Senegal als symbool voor de scheeftrekking in de wereldhandel.
Door deze export moeten de lokale uienboeren hun grond verkopen aan multinationals om er daarna
tegen een hongerloon te werken in megaplantages met monocultuur van exportproducten voor europa.
Uit een rondvraag van 11 11 11 blijkt dat het thema van het water meer mensen aansprak.
Bij een bevraging bij de bevolking blijkt dat maar 35% van de mensen weten wat de millenniumdoelstellingen betekenen.
- concert 2006
Het koor “Kontrarie” zal optreden in zaal PBE op 18 november 2006. De dalende financiële resultaten van de vorige concerten hebben mee de keuze bepaald voor dit initiatief, dat inhoudelijk perfect
aansluit bij de 11 11 11 actie.
- SIAL: Sialfeest op 8 juli
Het feest, dat vluchtelingen en Lubbekenaren samenbrengt, werd aangekondigd in het infoblad en stond
open voor alle belangstellenden. Het feest was opnieuw een voltreffer en werd ook door de vluchtelingen
ten zeerste gewaardeerd.
- nabespreking JVS 2005
Johan stelde het rapport voor aan de gemeenteraadsleden. Het verslag is vrij te raadplegen op de website
van de GRIS www.grislubbeek.tk . Een uitgeprint exemplaar is op vraag te verkrijgen bij Sport en Cultuur
(Mevr. Marijke Verbeylen).
- Andere
Wereldsolidariteit: slogan: MD16 make it work
De millenniumverklaring bestaat uit 8 hoofddoelstellingen, geconcretiseerd in 18 doelstellingen en 48 verifieerbare indicatoren. Via deze millenniumdoelstellingen wil men de armoede in de wereld halveren tegen
2015.
In de Millenniumverklaring zitten volgens Wereldsolidariteit te weinig doelstellingen rond arbeid. Slechts 1
keer is arbeid terug te vinden in de doelstellingen, op een onfortuinlijke 16de plaats. Millenniumdoelstelling
16 (MD16) buigt zich specifiek over de situatie van jongeren. De doelstelling luidt als volgt:
“Het opstellen en uitvoeren van strategieën die jongeren toelaten fatsoenlijke en nuttige arbeid te vinden,
dit in samenwerking met ontwikkelingslanden”.
In de Millenniumverklaring is arbeid duidelijk niet prioritair, fatsoenlijk werk is nochtans dé basis voor armoedebestrijding en ontwikkeling. Werkgelegenheid, vooral arbeid voor jongeren, moet veel sterker deel
uitmaken van internationale en nationale strategieën om armoede te bestrijden. Samenwerking met partners in Ethiopië en Guatemala. Op o.a. Mano Mundo worden zaadmatjes verkocht.
Verder is er nog een lenteactie voorzien en worden er nog lezingen gehouden rond de voorbije inleefreis
naar Guatemala.
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7. Varia
- Vorming Plus in Lubbeek: De communicatie Vorming Plus tussen de Gemeente, de Gris en het Geleeg
is duidelijk verkeerd gelopen. De GRIS werd te laat op de hoogte gebracht van het initiatief, zodat geen
voldoende propaganda kon worden gevoerd voor het overigens uitstekende initiatief omtrent de AIDSproblematiek in Oost-Afrika. Bij gebrek aan voldoende inschrijvingen werd de lezing tenslotte afgelast
door vormingplus Oost-Brabant.
- Everybody Nyaga
Op10 juni te Linden is een Ghanees buffet voorzien en nadien een Congolese band.Voor SIAL zijn gesubsidieerde tarieven voorzien om vluchtelingen van Lubbeek toe te laten om mee te vieren. Everybody
Nyaga is 4 jaar geleden opgericht door 4 vrouwen, waarvan 1 uit Linden. Het gaat om projecten met objectieven op jaarbasis. Ze organiseren ook een educatieve kwis. Meer info op www.Nyaga.be. Vooraf inschrijven was noodzakelijk.
- Vormingsdag gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking: 13 juni te Leuven, een samenwerking tussen
de Provincie Vlaams-Brabant en 11.11.11
- Activiteitenverslag 2005 Vlaamse O.S.: aanwezigen krijgen de gelegenheid om dit verslag in te kijken.
- Documentatie Netwerk Vlaanderen (ethisch bankieren en beleggen): de affiche wordt voorgesteld
- Nieuwe data: DB en ALV
DB: 11.09.06
ALV: 24.10.06
(aanvankelijk 26 okt. doch omwille van de agenda van onze schepen verplaatst
naar 24 okt).
Verslag: Christine D’aes & Piet Laga
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