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GRIS ALV-vergadering 17 september 2015 
 

 

Agenda 

1. Kennismaking met Jo Pierson 

2. Aanpassing ledenlijst 

3. Goedkeuring verslag ALV van 11 juni 

4. Financies: 

a. Gebruiksvriendelijkere tekst subsidies op onze website (zie www.grislubbeek.be) 

b. Definitieve cijfers budget I.S. 2015 (zie ook verslag 11.06)  

c. Sponsoring Jens V.C. goedgekeurd 

d. Beter kenbaar maken van de budgetpost sponsoring! 

e. Nieuwe aanvragen werkkredieten lidorganisaties 2015 

f. Projectsubsidies 2015 en nieuwe aanvragen 2016 

5. Evaluatie wereldmarkt 

6. Fairtrade: berichten uit de werkgroep 

7. Presentatie Jo Thys (Geert Bovyn)  

8. Situatie vluchtelingen in Lubbeek (Christine D’aes) 

9. Opvolging aanwezige lidorganisaties:  

10. Lokale Ontwikkelingssamenwerking in de toekomst: mededeling 

11. Halfweg evaluatie meerjarenplanning I.S. in Lubbeek 

12. Varia en nieuwe data 

 

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

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

 

Verontschuldigd:   Barbara Brugmans, Mia Ulens 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Astrid Costermans,Magda Heireman, Dirk Maes, Dirk Nijs, Jo Pierson (schepen IS), 

Frieda Vaes,  Benita Van Hurck,  

 

Verontschuldigd:  An Bongaers, Geert Bovyn, Francis De Blauwe, Dirk Maes, Rina Robben, Marc 

Vanneste, Freya Verlinden, VBS Lubbeek 

  

 
 

 

 

 

http://www.grislubbeek.be/
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1. Kennismaking met Jo Pierson. 

Geboren en getogen Lubbekenaar, met een scoutsverleden en actief in het verenigingsleven, waar ze al 

dikwijls met de Gris heeft kennisgemaakt. Het boeiende is dat samenwerken met de Gris nu deel 

uitmaakt van haar schepenfunctie, deels omdat Noord-Zuid-thema’s haar aandacht trekken, deels omdat 

dit ook in de school tot het lespakket behoort (Jo geeft godsdienst in het Damiaancollege Aarschot). Ze 

hoopt dan ook om iets te kunnen betekenen op dit gebied binnen de gemeente. 

De aanwezige leden stellen zichzelf en hun project of organisatie kort voor. 

2. Aanpassingen ledenlijst 

De voorzitter heeft na bevraging een aantal wijzigingen verzameld: 

Geschrapt: 

 Lien Geutjens (KLJ) 

 José Ghekiere is overleden, het Geleeg bestaat niet meer 

 Annelies Verbruggen is niet langer vertegenwoordiger voor KLJ 

 Katelijne Haspeslach 

Vervangen: 

 Philippe Goddevriendt is verhuisd en zal binnen CD&V vervangen worden 

 Freya Verlinden vervangt Martine Vanbever voor SP-a 

 Magda Plomteux wordt vervangen door Francis De Blauwe 

Nieuw: 

 Lotte Van Eyck: nu sympathiserend 

 Astrid Costermans en Frieda Vaes: vierdepijler 

 Francis De Blauwe: vierdepijler 

 Anne Bongaers: vierdepijler 

3. Goedkeuring verslag 11 juni 2015 

Wat betreft de projectsubsidies 2014: als de gemeenteraad het Gris-advies volgt, wordt het bedrag door 

zeven gedeeld en overgeschreven na budgetwijziging. Het gaat om een totaalbedrag van € 19994. 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

4. Financies: 

a. Gebruiksvriendelijkere tekst subsidies op de Gris-website: 

Omdat de subsidieteksten in reguliere bestuurstaal opgemaakt zijn, en derhalve weinig duidelijk, 

zijn voor de drie subsidies aangepaste subsidieteksten in ‘heerlijk helder’-taal geschreven en op 

de Gris-website geplaatst. Tevens zijn deze reglementen ook eenvoudiger terug te vinden op de 

site. 

b. Definitieve cijfers budget I.S. 2015 (zie ook verslag 11/06): zie verslag ALV 11 juni 2015 

c. Sponsoring Jens V.C: 

Goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen, er is € 400 overgemaakt om 

zijn project in Nepal verder te zetten. 

d. Beter kenbaar maken van de budgetpost sponsoring: 

Initiatief van het Dagelijks Bestuur om sponsoring beter te propageren. Schepen Pierson gaat 

polsen bij de voorzitter van de Jeugdraad (Ronny Haroux) om dit op de agenda te plaatsen en uit 

te leggen zo nodig. Waarom niet bij alle adviesraden? Cultuur, Milieu? Senioren? 

In het volgende Infoblad verschijnt een apart artikel. 

e. Nieuwe aanvragen werkkredieten lidorganisaties 2015: slechts twee in dit jaar, 11.11.11 volgt 

nog. 

f. Projectsubsidies: nieuwe aanvragen 2016 

http://www.grislubbeek.be/


 
 

Verslag ALV 17 september 2015  www.grislubbeek.be   
3 

 

De aanvragen moeten in principe voor 1 oktober op het CBS toekomen. Tot vandaag zijn twee 

aanvragen genoteerd. 

5. Evaluatie Wereldmarkt: 

Navraag bij de Gris-standhouders leerde dat er overwegend tevredenheid was, met als pluspunten: 

duidelijke win-win-situatie door samen te werken met de organisatie, goede belangstelling van ‘niet-

Gris-publiek’ voor de standjes, met overigens positieve verkoop, mooie locatie en opstelling (klaprozen, 

drumcirkel), goede samenwerking bij opstellen en afbreken (o.a. met Natuurpunt), goede opkomst via de 

reclame door de Gris zelf, de quiz mobiliseerde heel wat jongeren, ook door de prijzen van de POB. 

Minpunten zijn terug te vinden in: examenperiode voor scholieren, Wereldmarkt onvoldoende in beeld 

bij de Octaaf-propaganda, te weinig wegwijzers naar de Wereldmarkt zelf, standhouders onvoldoende op 

de hoogte van de meebrengpicknick. De € 150 voor de drumcirkel is gerecupereerd. 

De transitiegroep had meer verwacht van de afvalarme input en van de gescheiden ophaling. Dit is een 

werkpunt voor een volgende editie. 

Besluit: 

 Zeker voor herhaling vatbaar 

 De Octaaf-organisatie is zelf vragende partij 

 De vraag stelt zich of we zelf nog een eigen Wereldfeest houden, of dat we dit alternatief van 

Wereldmarkt tijdens het Octaaf nogmaals opnemen. 

6. Fairtrade: berichten uit de werkgroep: 

De eigenaars van Carrefour-market Lubbeek hebben zelf initiatief genomen om de Fairtradewerkgroep te 

vragen in hun winkel mee te helpen aan de Fairtradeweek van 7 tot 17 oktober. 

Andere agendapunten zijn door dit gesprek verdaagd, zijnde: 

 Uitklaren ‘Lubbeek lekker lokaal’ 

 Welke handelaars uiteindelijk mee doen 

 Erkenning Lubbeek Fairtradegemeente halen 

 Evenement in 2016, maar het laatste criterium moet in 2015 behaald worden om de titel te 

valideren, dit in samenspraak met Fairtrade. 

 Op dit moment zijn vijf criteria gehaald, het zesde (Lubbeek lekker lokaal) is aangekondigd. 

Op 26 oktober is er in het Provinciehuis Leuven een fairtrade-opleiding rond netwerken. 

7. Presentatie Jo Thys: 

Eerder toevallig is Geert Bovyn (schepen van duurzaamheid) in contact gekomen met Jo Thys. Hij is 

Vice President OSCO Global Cocoa, en werkt voor Barry Callebaut, vermaard chocolade- en 

cacaobedrijf. Deze onderneming werkt eraan om de ganse keten van cacaoproductie (van begin tot 

eindproduct) duurzaam en ‘fairtrade’ te runnen. Hierover is hij bereid een presentatie te komen geven 

voor de Gris en de Fairtradegroep.  

Na discussie heeft de vergadering besloten om hem uit te nodigen op de volgende ALV, om in een half 

uur deze doelstellingen uit te leggen, eventueel gevolgd door wat vragen en discussie. Dit initiatief past 

ook perfect in het idee om de ledenvergadering wat meer open te maken. 

8. Situatie vluchtelingen in Lubbeek (Christine D’aes): 

Officieel worden op de OCMW-raad van maandag 21 september beslissingen genomen. 

Algemeen komt het hierop neer: 

 Lubbeek gaat initiatieven nemen om vluchtelingen op te vangen, het gaat om erkende 

vluchtelingen die de procedure doorlopen hebben en nu in kampen zitten waar ze defintief 

verblijven. 

 In de huidige crisis is de toestroom groter dan de normale opvangcapaciteit. Vluchtelingen die in 

de procedure zitten en normaal gezien ook erkend zullen worden zouden in een LOI (Lokaal 

http://www.grislubbeek.be/


 
 

Verslag ALV 17 september 2015  www.grislubbeek.be   
4 

 

Opvang Initiatief) opgevangen worden. In deze zou de gemeente Lubbeek een aantal LOI 

krijgen. 

 Hoeveel en waar en wanneer wordt ter stemming voorgelegd op de OCMW-raad. Het zou 

kostendekkend zijn, een extra maatschappelijk werkster wordt aangenomen. 

 SIAL is bereid om de Nederlandse lessen opnieuw op te starten. 

9. Opvolging aanwezige lidorganisaties: 

a. 11-groep 

De activiteiten in de 11.11.11-periode zijn identiek aan voorgaande jaren. 

Er komt een politieke activiteit op vrijdag 30 oktober, waarschijnlijk opnieuw aan de Lindens 

basisscholen. 

Het thema is Sociale Bescherming, cfr. lentecampagne Wereldsolidariteit. 

De 11-groep doet een oproep naar vrijwilligers. Op gebied van huis-aan-huisomhaling is 

Lubbeek nog steeds koploper in Vlaanderen, met een opbrengst van € 2,40 per inwoner. 

b. Vierdepijler 

Een aantal Gris-vierdepijlerinitiatieven zijn geregistreerd bij de ondersteuningscel ‘4depijler’. 

In het Leuvense is opnieuw gestart met een interessante lessenreeks, waar de praktijk van een 

vierdepijler wordt aangeleerd. 

Wie geïnteresseerd is kan aansluiten via www.vierdepijler.be waar ook een massa informatie te 

vinden is. 

c. Fifala 

De Moringaboom is een snel groeiende boom die zeer veel voedingsstoffen en bijzonder 

geneeskrachten heeft. Omdat deze boom zelfs op voedingsarme grond krachtig groeit, heeft een 

zuster in Mali het initiatief genomen om Moringobomen te planten, om ondervoeding tegen te 

gaan. 

In het cultureel centrum 30CC vinden vier concerten met Malinese muzikanten plaats. Fifala 

heeft een stand in de schouwburg. 

10. Lokale Ontwikkelingssamenwerking (OS) in de toekomst: mededeling: 

Het betreft de toekomstvisie waarvoor in 2013 een eerste werkgroep is opgestart, in samenwerking met 

11.11.11 en VVSG (Vlaamse vereniging van steden en gemeenten), met als thema: hoe zal OS er uit zien 

in 2020. Er zijn reeds verschillende fora en vergaderingen gepasseerd. 

Op dit moment is een sneuvelnota klaar, waarin de omschakeling van OS naar een mondiaal beleid. Het 

begrip Noord-Zuid is achterhaald en moet dus opengebroken worden naar het mondiale, of naar een 

lokaal mondiaal beleid. Daarnaast is er ook de omschakeling van projecten naar ‘themadenken’, zoals 

bijvoorbeeld in ‘duurzame ontwikkeling’ of ‘ethisch beleggen’. 

Er is vandaag nog niets concreet - de projectwerking wordt niet los gelaten’ - maar op termijn probeert 

men om te schakelen en lokale besturen hierin te betrekken. 

In 2016 wordt het concept gelanceerd naar de Grossen en Grissen. 

11. Halfwegevaluatie meerjarenplanning I.S in Lubbeek 

Uitgesteld naar volgende vergaderingen. De bijlages zijn de basis om een evaluatie halfweg te maken, 

eventuel om te zetten naar actiepunten voor de volgende drie jaren. 

12. Varia en nieuwe data: 

 Deze avond was er een infoavond van Action 2015 over de nieuwe milleniumdoelstellingen. 

 Ook vanavond was op de stuurgroep Wereldsolidariteit Leuven Hernandez op bezoek, hij is een 

van Cuban Five die dankzij internationale druk zijn vrijgekomen. 

 Volgende ALV: donderdag 3 december in de refter. 

 

Verslag: Guy Sprengers. 
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