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GRIS ALV-vergadering 17 juni 2010 
 

 Agenda 
 
 

1. Verslag ALV van 1 april  

2. Voorstelling van het project FIFALA 

3. Financies: nieuwe aanvragen werkingskosten en advies projectsubsidies 2010  

4. Evaluatie Afrika Filmfestival 2010 en optie voor 2011 

5. 11.11.11 

    - Voorstelling actie '2015 De tijd loopt' met o.a. De wachtnacht, de motie, e.a. 

    - Evaluatie 'De Ronde van 11 Lubbeek/Tielt-Winge' 

    - De Gouden 11 wordt uitgereikt op 19 juni 

    - Rapport startmoment 22.05 (de voorjaarsklassieker) 

    - De 11.11.11. campagne 2010 in Lubbeek 

6. Wereldvluchtelingendag op 20 juni 

7. Opvolging lopende acties zoals Fairtrade, Netwerk Vlaanderen en ethisch bankieren, Pax Christi en  

    Lubbeek Vredesgemeente 

8. Correspondentie en varia 

 
 

Aanwezigheden: 
 

Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:  Valentijn Desmedt, Christine D’aes, Johan Flamez, Piet Laga, Guy Sprengers, Mia 

Ulens, Jos Swinnen 

 

Verontschuldigd:   Kristien Clits, José Ghekiere, Jules Godts, Gerda Liekens, Evita Moerenhout, Mia 

Ulens, Jaak Willemse 

 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Sara Cauwberghs, Daniël Noë, Martine Vanbever, Liesbeth Verheyden, Magda 

Verbeelen 

 

Verontschuldigd:  Bram Decaesemaecker, Tine De Vos, Chris Laes, Hugo Pelgrims, Luc Schepers, 

Brian Sisk 

 

Uitgenodigd: Magda Heireman 
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Ledenlijst: 
• Chris Laes neemt ontslag uit de GRIS, omdat de Werkgroep Solidariteit Linden is opgedoekt. 

• Luc Schepens heeft ontslag genomen als bestuurslid van Linden groet Linden, en zal dus ook niet meer 

deelnemen aan de ALV. 

Voorstelling van Sarah Cauberghs, een van de 2.5 VTE gemeentelijke administratieve medewerkers, die zich 

over de verschillende adviesraden verdelen om continue werking te garanderen. 

1. Goedkeuring verslag 1 april 2010 
De adviesraad keurt het verslag goed. 

2. Voorstelling van het project FIFALA 
Genodigde is Magda Heirman, inwoner van Lubbeek. 

FIFALA is het bambanawoord voor ‘waaier’ in Mali. 

FIFALA is een vzw die opgericht is om op een gestructureerde manier projecten te ondersteunen ter  

bevordering van de vorming, scholing en gezondheid van jongeren en volwassenen. De echtgenoot van  

Magda, Paul Vanvoorden, is voorzitter. 

Deze vzw is in 2003 ontstaan na een toevallige ontmoeting van een twaalftal Vlaamse toeristen met zuster  

Suzy Spaenhoven (Zusters van Liefde). Zij leidt in Koutienso het dispensarium Kanuyaso waarin onder meer  

raadplegingen en een materniteit, naast financiële steun voor weeskindjes of voor bijscholingen. Ook de ge- 

meentelijke lagere school krijgt er hulp (alfabetisering en opleiding, kleuterklasinrichting, herstel klassen in 

de dorpsschool enz.) 

Een drietal projecten zijn aan de orde: 

• Bouwen van een verblijfplaats voor moeilijke bevallingen: hiervoor is reeds langer steun gezocht. 

Fifala is om die reden aangesloten bij de ngo Volens (www.volens.be) waardoor bij giften ook fisca-

le aftrek mogelijk is. 

• Onderwijs: bouwen van een polyvalente zaal en bibliotheek, specifiek voor de ‘Foyer de jeunes fil-

les’ in San. 

• Groter project rond het college - dat 2000 leerlingen telt - eveneens in San. Hier zou een PC-klas 

worden ingericht alsook opleiding worden verzorgd. Tevens worden er drie klassen gebouwd.  

In dit kader wordt concreet steun gezocht om acht toiletten te bouwen. 

Meer concrete informatie is terug te vinden op de website: www.fifala.be  

Commentaar GRIS:  

• Het zijn duidelijke en ambitieuze projecten. 

• Een aanvraag voor projectsubsidie is mogelijk (zie website GRIS) 

• Belangrijk is een band te hebben met de Lubbeekse bevolking, maar ook om terugkoppeling te kun-

nen geven, bijvoorbeeld door oproep te doen naar de Lubbeekse scholen.  

3. Financies: nieuwe aanvragen werkingskosten en advies projectsubsidies 2010 
Werkingskredieten: 

� SIAL: € 31.13 (lessen): goedgekeurd 

� 11.11.11: Sabam-afrekening van het concert: € 223,55: goedgekeurd 

� Spandoek milleniumdoelstellingen: € 30: goedgekeurd 

� Ronde van 11:  ontbijtinkleding: € 29.22: goedgekeurd 

Infoborden: € 7: goedgekeurd 

Extra: €40.5: goedgekeurd 

� Website GRIS: € 37.5: goedgekeurd 
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Projectsubsidies: 

De zes aanvragen (zie verslag 10 december 2009) zijn voorgelegd aan het College van Burgemeester en 

Schepenen van 26 mei. 

Zoals het reglement het voorschrijft is een evaluatie gebeurd volgens de volgende beoordelingspunten (zie 

bijlage): ontvankelijkheid – ingediend door inwoner – lid van een koepel (of door DGOS erkend of een loka-

le solidariteitsgroep) – in aanmerking komen voor financiering – goede spreiding mondiaal – alle partners 

zijn gekend – de subsidie gaat naar de koepel-ngo – terugkoppeling naar Lubbeek vermeld.  

Het budget bedraagt € 10000, wat overeenkomt met 0,08% van het gemeentelijk budget. 

Op basis hiervan is een ontwerptekst klaargemaakt, die ter goedkeuring aan de ALV wordt voorgelegd. 

De ALV geeft volgend advies: 

� Positief voor alle aanvragen, ontwerptekst goedgekeurd. 

� Vraag naar gelijkwaardige behandeling, dus naar een zelfde bedrag voor elk project. 

� Vraag om het groeipad aan te houden, met als voorstel: subsidie van € 12000 voor 2012. 

De ALV keurt de tekst goed, na ondertekening door de voorzitter en secretaris wordt deze bezorgd aan het 

CBS. 

4. Evaluatie AfrikaFilmfestival 2010 en optie voor 2011 
Financieel:  de vertoningsrechten voor Sabam zijn gedekt door de gemeente. 

Er is € 400.5 overgemaakt aan Simbi (vrije bijdrage: € 269 - baropbrengst:€ 131.5). Deze 

som zal er als een soort werkingskrediet aangewend worden. Een bedanking aan de GRIS is 

reeds gebeurd. 

Evaluatie: algemeen positief 

� 70-tal toeschouwers 

� De film werd geapprecieerd 

� Inzet school en samenwerking zeer goed 

� Kijkcomfort niet goed: scherm te laag, ondertiteling niet overal te zien. 

Optie 2011: 

� Opnieuw in zaal Santro: vrijdag 6 mei 2011. 

� Voordeel is dat dit buiten de AFF zelf valt, zodat dat we meer propaganda kunnen maken. 

5. 11.11.11 
a. De wachtnacht 

Groots opgezette startdag voor de campagne 2010, op zaterdag 11 september in Gent. 

Slogan: ‘U wacht op uw beurt? Wij wachten al 10 jaar op resultaat’ 

Concrete informatie en actualiteit kan gevolgd worden op www.wachtmee.be  

Het gaat niet meer om handtekeningen verzamelen, maar elke ‘elektronische’ ondertekenaar wordt 

door een camera gefilmd terwijl hij/zij wacht. 

Comité-Lubbeek neemt geen apart engagement om op 11 september naar Gent te gaan. 

b. Motie ‘De tijd dringt’  

Deze is ingediend bij de gemeente, en goedgekeurd door de voltallige Gemeenteraad. 

Vraag is of ze dit zomaar tekenen zonder er iets mee te doen. Aan de Schepen IS wordt gevraagd dit 

ernstig op te volgen. 

c. Campagne 2010: 

Piet geeft kort verslag: 

� De campagne loopt van 11/11 tot 14/11 en gaat over Centraal Afrika . Voor Vlaams-Brabant 

richt de campagne zich naar Burundi. 

� Aandachtspunt is de ontwikkeling van de landbouw en prioritair vanuit de eigen plaatselijke 

landbouworganisaties. 
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� Onder meer zal de eis aan de regering luiden dat 15% van de financies voor ontwikkelingssa-

menwerking aan landbouw moet besteed worden.  

� Daarnaast ook de vraag naar meer inspraak en transparantie, en aanpak van de grondproblema-

tiek. 

Meer info volgt vanaf september, zie ook de website. 

d. De Gouden 11 wordt uitgereikt op 19 juni  

Het Lubbeekse 11.11.11-comité wordt beloond met de ‘Gouden 11’. Dit is een wisselbeker die de 

uitverkoren gemeente één jaar mag houden om ze dan te overhandigen aan de volgende. In 2009 was 

dit Tervuren voor de provincie Vlaams-Brabant. 

Een speciale prijs is voorzien voor de Scouts van Linden omdat ze 25 opeenvolgende jaren de spa-

ghettislag organiseerden voor 11.11.11. Ook Scouts Lubbeek en KLJ worden geëerd voor het orga-

niseren van het Sint-Maartensvuur. 

6. Wereldvluchtelingendag op 20 juni  
Overal ter wereld vindt op 20 juni de ‘Wereldvluchtelingendag’ plaats. In acht grote Europese steden worden 

‘umbrella-events’ georganiseerd. Op elk event staat een paraplu centraal als symbool voor de bescherming 

van vluchtelingen. Het event wordt gelanceerd onder de slogan ‘World Refugee Day – Need foor protection’ 

In Brussel zal o.a. de Umbrella March integreren in het ‘Fête de la musique’, met optredens van verschillen-

de muzikanten en animatie. 

Ook is een voetbalwedstrijd voorzien met en tegen vluchtelingen en bekende voetbal-Belgen. (Fair Play for 

Refugees) 

Info kan steeds gezocht worden op www.vluchtelingenwerk.be.  

7. Opvolging lopende acties: 
� Zweethuttenfeest Scouts Lubbeek: jaarlijkse activiteit waarbij de opbrengst naar een goed doel gaat. Dit 

jaar is gekozen voor het Togo-poject van Kerlijn Van Assche. 

� FairTrade: vergadering gepland op 29 juni 2010 

� Netwerk Vlaanderen: een eerste contact wordt voorzien in september. 

� Pax-Christi – Vredesgemeente: De Vlaams Vredesweek loopt van 24/9 tot 3/10. 

Met deze campagne wil men aan de ene kant focussen op het gemeentelijke niveau voor het bewerk-

stelligen van een ‘Cultuur van Vrede’ en anderzijds wil aandringen bij de Federale & Vlaamse Over-

heid om op Europees niveau een ‘Veiligheidsdenken’ te promoten dat vertrekt vanuit menselijke noden, 

en niet vanuit militaire vanzelfsprekendheid. Website: www.vredesweek.be.  

Vanuit de ALV wordt de Schepen IS geïnterpelleerd naar de motie die vorig jaar is ondertekend en hoe 

Lubbeek als gemeente dit engagement gaat invullen. Antwoord wordt verwacht tegen september. 

� Dewereldmorgen: sinds 1 juni bestaat deze digitale Noordzuidkrant.  

Zoals de provincie reeds onderzoek deed naar de inzet van lokale besturen, is dit via deze weg ook ge-

start. Het gaat om een bevraging naar de stand van zaken over hun inspanningen rond ontwikkelingssa-

menwerking. Lubbeek is hierop niet aanwezig: zijn ze bevraagd of aangeschreven? Wordt door de admi-

nistratie nagekeken, de bevraging kan alsnog zelf aangevuld worden. 

8. Correspondentie: 
Brieven aan de voorzitter: 

� Bedelbrief van Dierenartsen zonder grenzen. 

� Campagne Broederlijk Delen 

� Wachtnacht en Hefboom 

� Reporternieuws (11.11.11) 
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Varia:   
� De ALV vindt het opportuun dat informatie over of uitnodigingen voor allerlei activiteiten rond het the-

ma Internationale Samenwerking per mail worden doorgestuurd. 

� Artsen zonder vakantie: de website www.azv.be is vernieuwd met o.a. een blog met verslagen van de 

verschillende missies. 
� Zaterdag 2 oktober 2010: SIAL-feest in de Parochiezaal van Linden. 

9. Nieuwe data. 
Woensdag 8 september 2010: Dagelijks Bestuur GRIS 

Donderdag 23 september 2010: ALV GRIS. 

 

 

 

 

 

 

Verslag: Guy Sprengers. 


