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GRIS ALV-vergadering 16 januari 2014 
 

 

Agenda 
 

1. Goedkeuring verslag 24.10.2013  

2. Toelichting schepen Katrien Stroobants over het MJP 2014-2019 en de werking van de GRIS 

3. Financies 

- stand van zaken werkingskredieten eind 2013 (Piet Laga) en eventuele aanvragen 

- beslissing gemeenteraad projectsubsidies 2013 en inventaris aanvragen voor 2014 

- overzicht noodhulp in 2013 en beslissing gemeenteraad resterende budget 2013 (na advies DB)  

- budget ‘sponsoring’ 2014: criteria? 

- vredesprijs 2014: ideeën en voorstellen? 

4. Opvolging activiteiten GRIS:  Wereldfeest 30 maart (Dirk Nijs)  en Afrikafilmfestival 16 mei (Bob 

Maebe)  

5. Opvolging aanwezige lidorganisaties 

6. Varia (o.a.jaarverslag 2013, aanpassing  website gemeente?) en nieuwe data 

 

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

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

Swinnen, Valentijn Desmedt 

 

Verontschuldigd:   Jules Godts, Mia Ulens  

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Geert Bovyn, Didier Gilles de Pelichy, Magda Heireman, Dirk Nijs, Katrien Stroo-

bants, Benita Van Hurck, VBS Lubbeek (Maria Sprengers, Katrien Vanuffelen), 

Magda Verbeelen, Liesbeth Verheyden. 

  

 

Verontschuldigd:  Brian Sisk, Marijke Gidts, Dirk Maes, Rina Robben, Martine Vanbever 
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1. Goedkeuring verslag ALV 24 oktober 2013 

Zonder opmerkingen goedgekeurd. 

2. Toelichting schepen Katrien Stroobants over het meerjarenplan 2014-2019 en de werking van de 

GRIS 

De schepen wenst de GRIS en zijn leden het beste voor 2014. 

I. Toelichting meerjarenplan 2014-2019 

De begroting voor de gemeente Lubbeek is in de zitting van 13 januari goedgekeurd. Het pakket Interna- 

tionale Samenwerking is gesitueerd rond drie doelstellingen. Daarnaast is er de vierde doelstelling, wat  

neerkomt op het doorlopende dagdagelijkse beleid, naast alle andere doelstellingen die onder Vlaanderen  

vallen en waarin ook de subsidies begrepen zijn. 

De goedgekeurde actieplannen zijn identiek aan het geformuleerde voorstel. 

1° actie: financiële ondersteuning van de werking van de GRIS  -  € 200: 

In zijn streven naar eenvormigheid over alle adviesraden is ook voor de GRIS een provisie voorzien voor  

kosten van de eigen werking. Dit bedrag is niet vast maar moet wel afgerekend worden. 

Omdat een decreet bepaalt dat adviesraden geen gemeentelijke gelden kunnen beheren, moeten alle an- 

dere uitgaven gebeuren via een advies aan de gemeente om de uitvoering van betaling goed te keuren. 

De adviesraad kan financieel niets autonoom ondernemen. Onkosten voor bijvoorbeeld AFF, Sint- 

Maartensvuur of scholen kunnen op de ALV voorgesteld worden, maar het is de gemeente (College Bur- 

gemeester en Schepenen) die beslist en betaalt. 

Opmerking ALV:  in wezen zijn de enige kosten deze voor de betaling van de website. De GRIS heeft 

nooit enige uitgaven voor eigen rekening gekend. 

 Onze manier van werken blijft eigenlijk identiek. Criteria en reglementen moeten 

evenwel nagezien en besproken worden. 

2° actie: afvaardiging van een ambtenaar: 

Van nu af valt de GRIS onder duurzaamheid. De duurzaamheidsambtenaar, Benita Van Hurck, is dan  

ook onze aanspreekpersoon in de gemeente voor alle vragen: logistiek, projectsubsidies, enz. 

3° actie: werkingssubsidies  -  € 2300: 

Deze actie ondersteunt de GRIS en haar ledenverenigingen voor specifieke acties en activiteiten. 

Voor acties of activiteiten moet een draaiboek opgesteld worden, activiteiten mogen in eigen beheer,  

maar alles moet bij Benita passeren. 

Opmerking ALV: quid praktische invulling en uitwerking? 

4° actie: projectsubsidies  -  € 16000: 

Blijft onveranderd. 

5° actie:  sponsoring van inwoners van de gemeente Lubbeek die een persoonlijke prestatie neer 

zetten op vlak van internationale solidariteit, uitgaande van een ngo:  -  € 2500: 

Het einde van de titel ‘uitgaande van een ngo’ is, tegen het advies van de GRIS op de begrotingstekst,  

toch onveranderd gebleven. Dit houdt volgens de ALV beperkingen in voor persoonlijke prestaties, voor  

de vierdepijlerorganisaties, voor ondersteuning van  jongeren en zo meer. 

De schepen benadrukt dat deze term niet eng moet geïnterpreteerd worden, maar doelt op prestaties die  

uitzonderlijk en eenmalig zijn. Er blijft een opening voor bredere interpretatie. 

6° actie: Vredesprijs  -  € 1000: 

De gemeente kent jaarlijks de Vredesprijs toe aan een initiatief of een vereniging, vertegenwoordigd  

door een inwoner, die zich inzet voor internationale solidariteit. 

Voor de ALV is het evident dat de winnaar een inwoner moet zijn die actief is in Lubbeek, ondanks het  

feit dat het (mee bekroonde) project elders een zetel heeft of elders een organisatie steunt. 
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7° actie: maatschappelijk en ethisch verantwoord bankieren: 

Hierbij zullen eveneens sociale, ethische en leefmilieucriteria gehanteerd worden. De gemeente gaat bin- 

nenkort zelf de discussies heropstarten. Aan de GRIS zal advies voorgelegd worden, maar ze zal zelf niet  

daadwerkelijk betrokken worden bij de onderhandelingen. 

8° actie: behalen en behouden titel FairTradeGemeente  -  € 500: 

Dit bedrag is voorzien voor de promotie van de eerlijke aankooppolitiek.  

Opmerking ALV: de exacte besteding is nog onduidelijk.  

9° actie: eerlijke aankooppolitiek en duurzaamheid: 

Aandacht voor alle resoluties die in het verleden zijn ondertekend: fairtrade-producten, volgen Schone- 

KlerenCampagne, duurzaam bosbeheer, tweede pensioenpijler voor gemeentepersoneel, enz. 

10° actie: noodhulp  - € 2500: 

Afhankelijk van het advies dat aan de GRIS en in tweede instantie aan het CBS wordt voorgelegd. De  

criteria moeten besproken worden, maar deze actie vormt een ‘communicerend vat’ met de actie spons-

ring. 

11° actie: expliciet schonekleren-beleid op gemeente: 

Omvat het volgen van de criteria van de SchoneKlerenCampagne in het aankoopbeleid. 

12° actie: subsidies internationale samenwerking van de Vlaamse Overheid  - € 15000: 

Betreft de 5/8° subsidies zoals voorzien in de BBC. 

Minimaal moest  € 24000 besteed worden om de € 15000 te verkrijgen. 

 

De totaalsom van alle acties bedraagt € 25000, een bedrag dat evenwel in 2014 moet uitgegeven worden. 

Tussen de verschillende acties vallen eigenlijk alle tussenschotten weg, er kan dus financieel verschoven  

worden. 

In 2013  was internationale samenwerking goed voor 0.08% van de gemeentelijke begroting. In 2014  

loopt dit op tot 0.11%. 

 

II. Werking adviesraden in de toekomst: 

De werking is inherent aan de begroting. Wat nu van tel is, is het geheel werkbaar maken, o.a. door het 

huishoudelijk reglement na te zien. Andere reglementen (werkingssubsidies) moeten ook nagekeken 

worden. Ook moet een sponsoringsreglement opgesteld worden.  

Het is aan de GRIS om zelf voorstellen in te dienen. 

3. Financies:  

a. Stand van zaken werkingssubsidies: 

Overzicht Werkingssubsidies 2013: 

 Totaal inkomsten:  € 8805.62 

 Totaal uitgaven:  € 1379.68 

 Saldo op 31/12/2013: € 7425.94 

De penningmeester oppert zelf het idee om deze som terug te storten, de schepen stelt voor om er     

€
 
200 van te behouden als werkingskosten van de GRIS. 

Nieuwe aanvragen: VBS Lubbeek voor de Broederlijk Delenactie 2014. Het project heet Mangi Fi, 

in Senegal. Hierrond wordt de ganse periode gewerkt, o.a. door het aanleren van het themalied,  aan-

koop van campagneaffiches, handboeken en werkmateriaal. De vastenvoettocht is eveneens in teken 

van deze actie. 

Daarnaast pikt de school in op lokale acties zoals Daminaanactie, HIA en het klompvoetenproject. 

De gevraagde kosten voor het materiaal bedraagt € 196.75, en voldoet aan de criteria die tot vandaag 

gelden. De voorzitter ondertekent een positief advies. Volgens de nieuwe manier van werken moet 
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deze vraag naar de duurzaamheidsambtenaar die dit voorlegt aan het CBS, waarna een opdracht 

volgt voor de gemeenteontvanger. 

b. Beslissing gemeenteraad projectsubsidies 2013 en inventaris aanvragen voor 2014 

De gemeenteraad heeft in de zitting van december 2013 volgende beslissingen genomen: 

 De projectsubsidies 2013 zijn goedgekeurd, wat betekent dat € 15000 evenredig ver-

deeld wordt over de negen ingediende projecten (elke € 1666.66) 

 Voor de periode 2014-2019 is jaarlijks € 16000 begroot. 

Projectsubsidies 2014: de periode van indienen is afgesloten. Acht gekende organisaties hebben 

een aanvraag ingediend. (11.11.11, Wereldsolidariteit, Artsen zonder vakantie, Palestijnse cir-

cusschool, Vredeseilanden, Fifala, Mwana Ukwandu, Kisangani vzw). 

Volgens de gekende procedure formuleert het DB een advies, na analyse van de aanvragen. 

c. Overzicht noodhulp in 2013 en beslissing gemeenteraad resterende budget 2013 (na advies 

DB)  

In 2013 is € 5000 noodhulp geschonken (5 x € 1000): 

 Syrië: consortium 12-12 (mei) 

 Rode Kruis Vlaanderen – terugkeer Burundese vluchtelingen 

 Syrië: herinstalleren consortium 12-12, op voorstel van de GRIS zelf, ten behoeve van 

de opvang in vluchtelingenkampen in de buurlanden. 

 Filipijnen: december: hier is het advies van de GRIS (11.11.11 of Wereldsolidariteit) 

slechts gedeeltelijk gevolgd. 

o HIA: 1000 euro 

o Consortium 21-21: 1000 euro 

Nieuwe aanvraag 2014: Fifala, Mali: 

Na twee opeenvolgende natuurrampen (droogte, nadien overstromingen) heerst er grote 

hongersnood, en is er tekort aan medicijnen voor moeders met HIV-besmetting. De nood is 

nog toegenomen door de talloze vluchtelingen die er toekomen. 

Er is specifieke vraag naar voedselpakketjes voor baby’s, en naar speciale melk voor de 

moeders met HIV. Aanvrager is Fifala, via het hoofd van het dispensarium. 

Uit de discussie blijkt dat: 

 Dit een terechte vraag is, ondanks het feit dat dit buiten de mediatieke hulp valt, en 

bovendien buiten de aanvragen van ngo’s of een consortium. 

 Dit een voorbeeld is van kleine initiatieven die wel degelijk voldoen aan de bepa-

lingen en de mogelijkheden van noodhulp. 

Advies: een officiële schriftelijke aanvraag bezorgen aan het CBS, inbegrepen een voorstel 

van financiële nood. 

d. Budget sponsoring: criteria? 

Uitgesteld naar later. Voorstellen tot criteria kunnen bezorgd worden aan het DB. 

e. Vredesprijs 2014: ideeën en voorstellen 

Eveneens uitgesteld. Past dit in een groter project rond de herdenking 14-18? 

4. Opvolging activiteiten lidorganisaties 

a. Klimaat- en energieavond 27 maart, zaal Santro (20u) 

Dit is een burgerinitiatief  ontstaan  als gevolg van het klimaatengagement dat Vlaams-Brabant 

op zich neemt. Peter Tom Jones is de spreker. Enerzijds behandelt hij de klimaatveranderingen  

en de energievoorzieningen, maar vanuit een kritische blik. Anderzijds wordt de situatie in Lub-

beek bekeken. 

b. Wereldfeest 30 maart, zaal Libbeke (14u-18u) 

De Werelddag is omgedoopt tot Wereldfeest. Baseline is: ‘De wereld rond in Lubbeek’. 
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Dertien organisaties verzorgen evenveel standen, die zo opgesteld worden dat iedereen langs el-

ke stand passeert (Ikea-slinger). Optie voor de kinderen: quiz aan elke stand. Er wordt een ‘in-

sektenhotel’ gebouwd. Werelddesserten en FairTradedranken worden te koop aangeboden. 

GBS Pellenberg en VBS Lubbeek doen actief mee. 

Reclame wordt gemaakt via Infoblad, infoborden, website GRIS, via de scholen en via mailing. 

c. AFF 2014 16 mei, zaal Santro 

Woensdag 29 mei is er voorbereidende vergadering.  

De praktische organisatie moet nu via de gemeente (Benita) geregeld worden. 

Voorgestelde project: schooltje in Ethiopië (Martine Vanbever) 

d. FairTradeGemeente: 

In de laatste vergadering is criterium 6 behandeld (duurzame lokale producten en consumptie). 

Analoog aan een veggiedag wordt wekelijks een ‘Lubbeek lekker lokaal’-dag gehouden, in 

hoofdzaak om de bevolking te stimuleren om die dag iets lokaals te consumeren. De handelaars 

worden gecontacteerd om mee te doen, de gemeente zorgt voor een herkenbaar ontwerp. 

5. Opvolging aanwezige lidorganisaties: 

a. Artsen zonder Vakantie: 

Mededeling dat van 15 tot 30 maart een missie rond klompvoeten loopt in Matadi-Kisanto (Con-

go) 

Daarnaast heeft AzV een heroriëntatie doorgevoerd in de structurele werking; het aantal locaties 

vermindert, maar de frequentie wordt opgedreven. Tevens organiseert men inscholing van eigen 

vrijwilligers dmv verschillende opleidingen. 

b. SIAL: 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen start een nieuwe campagne onder de titel ‘Point of no return’, dat 

het probleem aankaart van niet-repatrieerbare vreemdelingen die geen verblijfsvergunning krij-

gen in België, die hier niet mogen wonen, maar ook niet terug kunnen naar hun herkomstland. 

Het gevolg is dat deze mensen worden opgesloten in een gesloten centrum, zonder  toegang tot 

fundamentele rechten zoals werk, gezondheidszorg (enkel recht op dringende hulp) en scholing. 

De campagne richt zich naar het beleid met de eis dit probleem juridisch aan te pakken. 

Meer info op www.pointofnoreturn.eu, met o.a. een petitieactie. 

c. VBS Lubbeek: 

Damiaanactie in de school, met een film voor 4°, 5° en 6° leerjaar, met een toelichting over de 

actie in de voorbije jaren. Gans de lagere school volgt een educatief traject rond Pater Damiaan. 

6. Varia: 

Laatste oproep tot het indienen van de teksten voor het jaarverslag. 

Vraag aan de gemeente om hun website aan te passen. Voor internationale solidariteit is een upgrading 

naar de huidige situatie absoluut nodig. 

7. Nieuwe data ALV en DB. 

Donderdag 8 mei om 20u in de refter van de gemeente. 

 

 

 

Verslag: Guy Sprengers. 

http://www.pointofnoreturn.eu/

