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GRIS ALV-vergadering 11 september 2014 
 

 

 

Agenda 
 

1. Goedkeuring verslag 8 mei en vervanging vertegenwoordiger Open VLD 

2. Goedkeuring tekst ‘Advies projectsubsidies 2014’  

3. Goedkeuring tekst ‘Advies subsidies I.S. na  het schrappen van de subsidiëring van de VAIS’ en ‘voorstel 

na begrotingskrimp’ 

4. Sneuveltekst criteria sponsoring  

5. Opvolging aanwezige lidorganisaties  

6. Varia en volgende data 

 

 

 

 

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:  Barbara Brugmans, Christine D’aes, Johan Flamez, Piet Laga, Guy Sprengers, Jos 

Swinnen, Mia Ulens, Valentijn De Smedt 

 

Verontschuldigd:   Lien Geutjens 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  GBS Linden (Liesbeth Verheyden)Magda Heireman, Katrien Stroobants, Benita 

Van Hurck, Magda Verbeelen, VBS Lubbeek (Tine De Vos, Tom Petré) 

 

Verontschuldigd:  Geert Bovyn, Philippe Goddevriendt,  Dirk Maes, Dirk Nijs,  Rina Robben, Mark 

Vanneste 

 

  

 

 
 

 

1. Goedkeuring verslag 8 mei 2014 en vervanging vertegenwoordiger Open VLD 

Het verslag van 8 mei 2014 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

Voor Open Vld wordt Paul Janssens van nu af vervangen door Marc Vanneste. 

 



 
 

Verslag ALV 11 september 2014    
2 

 

2. Goedkeuring tekst ‘Advies projectsubsidies 2014’  

Voor 2014 zijn acht projecten ingediend, zeven ervan zijn weerhouden. Het achtste project 

(Vredesilanden) is niet weerhouden omdat er geen vertegenwoordiger meer is in de Gris en in Lubbeek. 

Er zijn geen opmerkingen op de analyse. Het advies van Gris wordt ondertekend door de voorzitter en 

secretaris en overhandigd aan de schepen. 

In het advies is gepleit voor een evenredige verdeling van de subsidies over alle aanvragen. De grootte 

van deze subsidie is, na het niet toekennen van subsidies door de overheid, niet gekend. 

Latere info: de voorzitter stuurt een brief aan het schepencollege met het voorstel om de 5000 euro 

projectsubsidie 2014, voorzien in de begroting 2014,  aan te vullen met de 7292 euro op de rekening van 

de GRIS. Dat zou het totale bedrag voor 2014 op 12.292 euro brengen. 

3. Goedkeuring tekst ‘Advies subsidies I.S. na  het schrappen van de subsidiëring van de VAIS’ en 

‘voorstel na begrotingskrimp’ 

Ter herinnering : een subsidieaanvraag bij de overheid ten bedrage van € 15000 is niet goedgekeurd. De 

Vlaamse overheid heeft blijkbaar arbitrair beslist en overwegend gemeentes met een reeds bestaande 

stedenband gesteund. Op vraag van de duurzaamheidscoördinator naar mogelijkheden om in 2016 een 

nieuwe aanvraag in te dienen, is door het Departement Internationaal Vlaanderen geantwoord dat een 

nieuwe instapperiode weinig waarschijnlijk is. Het regeerakkoord bepaalt dat o.a. de sectorale subsidie 

gemeentelijke ontwikkelinsstamenwerking zal geïntegreerd worden in het Gemeentefonds.  

Motivering voor het niet toekennen van de subsidieaanvraag: het merendeel van de subsidies komt niet 

in aanmerking, Fair Trade en Vredesprijs wel, maar is onvoldoende als verantwoording voor subsidie. 

Gevolg : de volgende jaren moet gewerkt worden met eigen middelen, zijnde € 10000. Hiervoor heeft 

het Dagelijks Bestuur een advies geformuleerd : 

 Lokale werking behouden (vroegere werkingssubsidies) 

 Moeilijke posten schrappen : noodhulp en vredesprijs 

 Voorstel tot procentuele verdeling omdat exacte bedragen niet gekend zijn. 

In de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 1/9 is dit advies besproken en wordt 

dit gedeeltelijk gevolgd, met voor 2014 volgende procentuele verdeling : 

 Werking Gris zelf :    2% (€ 200) 

 Werking Grisleden : 23% (€ 2300) 

 Projectsubsidies :  50% (€ 5000) 

 FairTrade :    5% (€ 500) 

 Sponsoring : 20% (€ 2000) 

Het globale budget komt opnieuw ter sprake bij de opmaak van de begroting 2015, de enige mogelijk-

heid is het optrekken van de eigen middelen. 

Het restgeld van vroegere subsidies kan eenmalig toegevoegd worden om de Projectsubsisides 2014 te 

verhogen.  

Positief nieuws is dat vanaf het budget 2015 eventuele overschotten kunnen overgedragen worden naar 

de Projectsubsidies van het volgende jaar. Het is nog onduidelijk hoe dit in de praktijk moet lopen. Deze 

bepaling moet bij Collegebeslissing geconcretiseerd worden om dit te verankeren voor de volgende 

jaren.  

 

 

Subsidiereglement : 

De voorzitter vraagt zich af wanneer de verschillende adviesraden worden samengeroepen om zich te 

buigen over het huishoudelijk en het organiek reglement, zoals eerder was aangekondigd. 

Reglement projectsubsidies : blijft onveranderd. 
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Reglement werking Grisleden : is op de Commissie in mei besproken, maar heeft de agenda van de 

Gemeenteraad niet gehaald omdat op dat moment de melding van niet-subsidiëring door de overheid dit 

doorkruiste. 

Een nieuwe tekst zou door het College goedgekeurd zijn. Het Dagelijks Bestuur is hierin niet gekend en 

heeft geen nieuwe tekst gezien. Quid ? 

De voorzitter vraagt hierop opnieuw  naar meer communicatie als voorbereiding van de ALV. 

Discussie over een praktisch voorbeeld ter verduidelijking van de nieuwe reglementering geeft volgende 

conclusie: 

 Als de Gris zelf een activiteit organiseert moeten alle bestellingen en eventuele aanvragen door 

de gemeente gebeuren. De Gris geeft gedetailleerd door wat de inhoud is, minstens twee 

maanden voor de activiteit (zie reglement). 

 Als een lidorganisatie van de Gris een activiteit organiseert doet zij per mail een eenvoudige 

aanvraag aan de ambtenaar (Benita) en tegelijk een kopie aan de Gris, met de voorziene kosten. 

Een model aanvraagformulier is reeds opgemaakt. De lidorganisatie moet echter zelf instaan 

voor de bestellingen en voor aanvragen zorgen. Dit heeft wel tot gevolg dat de lidorganisatie de 

uitgaven eerst moet voorschieten, zoals dat met de vroegere werkingssubsidies ook gebeurde. 

 Voorbeeld:  

o de 11-groep bestelt campagnemateriaal rechtstreeks aan 11.11.11. 

o voor het Sint-Maartensvuur regelt de 11-groep zelf SABAM 

o Spaghettislag Linden: de scouts huren de zaal zelf 

o Voor elk van deze activiteiten wordt een raming op mail gezet (zie hoger). Na de 

activiteit wordt een onkostennota overhandigd aan de gemeente, die deze betaalt. 

4. Sneuveltekst criteria sponsoring  

Bespreking van de sneuveltekst levert enkele aanpassingen op : 

 Sponsoring is om te voldoen aan vragen van inwoners van Lubbeek die met ontwikkelings-

samenwerking bezig zijn en uitgesloten zijn van andere subsidies. 

 Het gaat niet om groepen, maar om categorieën. 

 De term ‘partnerland onder supervisie van …’ wordt vervangen door ‘buitenland, eventueel in 

samenwerking met…’ 

 Categorie 1 : 4 x € 100 

 Categorie 2 : 4 x € 400 

De voorzitter past de tekst aan en vraagt volmacht aan de ALV om de definitieve tekst te laten 

goedkeuren door het DB. De ALV is akkoord. 

Tevens wordt gevraagd om een gericht aanvraagformulier te creëren. 

Hoe loopt een sponsoringaanvraag in de praktijk? 

 Voorstelling op de ALV 

 Indienen van een schriftelijke aanvraag tegelijk aan de Gris en aan het CBS 

 De Gris mag zelf beslissen en zijn advies formulieren aan het CBS 

 De gemeente betaalt uit. 

5. Opvolging aanwezige lidorganisaties  

a. 11-groep Lubbeek: 

 ‘Politieke’ actie op vrijdag 17 oktober aan de GBS Linden, mogelijk ook aan de VBS 

Linden. ‘Sorry is niet genoeg’ heet de actie en wil de aandacht vestigen op de voedsel-

verspilling die plaats vindt op verschillende niveau’s in de voedselketen, zowel producent 

als consument als de ganse handel. Wereldwijd gaat een derde van het voedsel verloren 

terwijl één mens op acht honger lijdt. De 11-groep heeft zich voor deze actie geregistreerd 

en mikt op het einde van de schooldag op een massa ouders die naast een appel ook de 
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nodige informatie zullen ingelepeld krijgen. Meer info: www.nietgenoeg.be. Ook de scholen 

zelf kunnen zich via de website registreren en specifieke activiteiten organiseren. 

 Broodzakkenactie: nagenoeg alle Lubbeekse bakkers verkopen hun brood in 11.11.11-

broodzakken in de periode van 11 november. 

 Klassiekers zijn ook dit jaar: 

o Sponsortocht van de VBS Linden 

o Sint-Maartensvuur op 10 november aan de jeugdlokalen Lubbeek 

o Spaghettislag op 11 november  door de Scouts Linden 

o Deur-aan-deuromhaling in het weekend van 8-9-10-11 november. 

b. SIAL: 

 Oproep vanuit SIAL naar vrijwilligers om te helpen bij huistaakbegeleiding, momenteel in 

één gezin, met kinderen in de lagere school. Kennen we vrijwilligers om hen te helpen? Zo 

ja, neem contact op met Christine. 

 Vluchtelingenhuis in Wilsele: de vzw Recht op migratie geeft gratis logies aan vluchtelingen 

die geselecteerd zijn op basis van een kans tot blijven in Belgiê? Zelfs al hebben ze vandaag 

geen papieren. Het huis houdt een opendeur op 14 september. 

 Tentoonstelling: ‘Kinderen op de vlucht’ zie www.vluchtelingenwerk.be/kalender (19-21/9) 

 Op 9 oktober is er een ‘Denkdag migratie en ontwikkeling’, tussen verschillende ngo’s, 

enkele minderhedenfora, 11.11.11 en andere partners. Dit zou de start moeten worden van 

een ‘Pedagogisch project migratie en ontwikkeling’. Christine neemt deel. 

c. Artsen zonder vakantie: 

 De stad Mechelen gaat samen met zijn GROM (is de Gris van Mechelen) schoenen 

verzamelen in kader van mensenrechten en recht op normale schoenen. 

 Er wordt een congres klompvoeten georganiseerd, met aparte sessie gipsen. 

 Vanaf 1 november nieuwe missie naar Congo, vooral gericht op uitbreiding van 

plaatselijke medewerkers die specifieke opleiding krijgen. 

d. FIFALA: 

 Door de oorlog in Mali zijn er vele problemen met de werking, zodat gezocht is naar een 

netwerking om verschillende uitwisselingen te kunnen realiseren. 

 Een fototentoonstelling is klaar. Vraag is hoe met deze tentoonstelling feedback kan 

gegeven worden aan de Lubbeekse bevolking. Suggesties zijn: gemeentehuis? Camera 

Libra? Spaghettislag Linden? Andere? 

6. Varia en volgende data 

a. Magda Verbeelen had een toevallige ontmoeting met Sahim Omar Kalifa, een Koerdische 

vluchteling die in Leuven woont, maar Sint Lucas gevolgd heeft en nu een mooie kortfilm heeft 

gemaakt. De vraag is of we iets met die kortfilm kunnen doen? In kader van AFF?  

Wordt vervolgd. 

b. Fair Trade: het logo-ontwerp dat zal zeer geruime tijd is ingediend, wordt op het CBS van 

maandag 15 september goedgekeurd. De werkgroep komt samen op donderdag 25 september. 

c. Nieuwe data: 

i. Dagelijks Bestuur: woensdag 26 november 

ii. ALV: donderdag 4 december. 

 

 

 

 

Verslag: Guy Sprengers. 

http://www.nietgenoeg.be/
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