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GRIS ALV-vergadering 13 december 2018 

Agenda 

1. Verslag ALV 27 september 

2. Financies 

a. Overzicht uitgaven 2018 

b. werkingskosten: aanvraag 11.11.11., andere? 

c. goedkeuring projectsubsidies 2018 en overzicht aanvragen 2019 

3. Evaluatie 

a. H-eerlijke markt 7.10.2018 en nieuwe datum voor 2019? 

b. 11.11.11.  

4. Opvolging 

a. FTG verslag - nieuwe campagne – FTTG Lubbeek 

b. AFF 2019 op 3 mei in Libbeke 

c. Jos Swinnen: missie oktober en voorstel Afrikadag in 2019? 

d. Kisangani activiteiten 

e. Aankondigingen 

5. Vervolg SDG's (duurzaamheid, lokale economie en I.S. = 3 schepenen) 

6. Procedure verkiezing GRIS 2019-24 en nieuwe participatieconcepten 

7. Varia (jaarverslag 2018!) en nieuwe data 

 

 

 

Aanwezigheden: 

Stemgerechtigde leden 

  

Aanwezig:  Christine D’aes, Valentijn De Smedt, Johan Flamez, Piet Laga, Dirk Maes, Guy 

Sprengers, Jos Swinnen, Anne Bongaerts, Astrid Costermans,  Francis De Blauwe, 

Magda Heireman, Helene Huybens, Rina Robben, Pieter Sermeus, Bieke Verlinden 

Verontschuldigd: Barbara Brugmans, Jos Corveleyn, Luc Vandegaer 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Werner Boullart, Mon Celis, Rosita (VBS Lubbeek) 

gemeente: Jo Pierson (schepen IS), Pieter Verheyden, Kurt Vermoesen (gemeente) 

 

Verontschuldigd:  Geert Bovyn, Koenraad Vancoppenolle 

 

Uitgenodigd:    
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Voorstelling van Pieter Verheyden (NV-A) die de ‘potentiële’ nieuwe schepen Internationale Samenwerking 

is. Omdat de titelvoerend burgemeester door de gewijzigde politieke toestand effectief zijn ambt zal opne-

men, zijn er mogelijk verschuivingen in de toegewezen schepenfuncties. Dit wordt eerdaags uitgeklaard. 

Pieter heeft in een voorvergadering reeds kennis gemaakt met de voorzitter en met de huidige schepen I.S., 

alsook met de bevoegde ambtenaar. 
 

1. Goedkeuring verslag 27 september 2018: 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

2. Financies: 

a. Overzicht uitgaven 2018: Kurt Vermoesen geeft een overzicht van de verschillende financi-

ele posten: 

i. Werkingskosten Gris zelf (is voor eigen gebruik) = € 200 

In totaal is hiervan € 187,81 uitgegeven (website € 50, 4 klaproosjes (geschenken): € 

60, Wereldmarkt € 42,10, Lubbeek Feest € 35,71) 

ii. Subsidies voor Noord-activiteiten in Lubbeek: = € 2300. 

Hiervan is € 2013,96 uitgegeven, met dus een restbedrag van € 286,04. Uitgaven 

zijn gebeurd voor AFF, Djembegroep op Wereldmarkt, film OKRA, aankoop cam-

pagnemateriaal SDG’s, campagne Lokale Helden, 11.11.11-acties. 

iii. Projectsubsidies =  € 14000, goedgekeurd op de Gemeenteraad van 19 december. 

iv. Subsidies voor sponsoring = € 2000. Hiervan is € 700 toegewezen (Refugee walk, 

missies Lien Vanderschueren (Humasol) en Margot Vermeiren (Work the World)).  

Er rest dus nog € 1300. 

v. Sensibiliseringsacties FairTradeGemeente en H-eerlijke markt = € 3500. Hiervan is 

€ 3419,74 besteed, met een kleine rest van € 80,26. 

Van het totale budget van € 22000 is dus € 20333,70 besteed en rest er € 1666,30. 

Voor 2019 is reeds het zelfde bedrag begroot door het huidige gemeentebestuur. Gevraagd 

wordt om van het budget sponsoring € 800 te verschuiven naar de post Projectsubsidies, 

waardoor in 2019 € 14800 kan verdeeld worden. De ALV gaat hiermee akkoord. 

De voorzitter wijst de ALV er op dat er een link is met het memorandum qua financies. 

Daarin is voorgesteld om een algemene budgetverhoging naar bijvoorbeeld € 2,5 per inwo-

ner te overwegen. De GRIS vraagt alleszins een verhoging van het budget Projectsubsidies, 

gezien het steeds stijgend aantal aanvragen. Daarnaast blijft de (dwingende) vraag om soepel 

te kunnen schuiven van de ene post naar de andere. Herhaaldelijk is gesteld dat dit technisch 

mogelijk is, vandaar de vraag of de GRIS meer autonomie kan krijgen om deze tussenschot-

ten weg te werken. 

b. Werkingskosten: er zijn geen nieuwe aanvragen. 

c. Goedkeuring advies GRIS over de projectsubsidies 2018: 

Zie vorig verslag: de veertien projecten zijn goedgekeurd. Het bezwaar van Lubbeek Leeft 

op het gebruik van de naam Halaai Xale werd weggestemd. Vandaar heeft het Dagelijks Be-

stuur opnieuw een positief advies ingediend. 

Op de commissie die de Gemeenteraad van november voorbereidde is door Lubbeek Leeft 

opnieuw bezwaar aangetekend omtrent de documenten die de schuldvereffening van de oude 

vzw moeten staven. Deze documenten zijn ondertussen ter beschikking.  

Gevolg is dat de goedkeuring van de projectsubsidies op de Gemeenteraad van december 

geagendeerd wordt. Mocht er daar nog discussie zijn kan de aanvraag van Halaai Xale tijde-

lijk verschoven worden, zodat de andere kunnen uitbetaald worden.  
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Het Dagelijks Bestuur heeft een document met motivering van een positief recht van Halaai 

Xale op de projectsubsidie toegevoegd. 

 Is ondertussen goedgekeurd op de Gemeenteraad van 19 december. 

d. Overzicht aanvragen projectsubsidies 2019: 

Dertien aanvragen zijn genoteerd, waarvan de meest voor 1 oktober zijn ingediend. Volgend 

jaar wordt de datum van 1 oktober streng bewaakt opdat de afsluiting op eind oktober kan 

plaats hebben. Belangrijk is dat de aanvraag tijdig gebeurt, ze kan nadien nog vervolledigd 

worden. 

Aanvragen: Nicamigos – OKRA trefpunt 55+Binkom – Wereldsolidariteit – Suyana vzw – 

Mwana Ukwunda – Halaai Xale – Umubana-Biso (Isimbi) – Kisangani vzw – Keten van 

hoop België – Fifala vzw – 11.11.11-Lubbeek – Klaprozen voor vrede vzw – Palestijnse cir-

cusschool. 

3. Evaluatie:  

a. H-eerlijke markt 7 oktober 2018: 

i. Positieve evaluatie, met een mooie synergie tussen buitenactiviteiten en markt (bin-

nen). 

ii. De combinatie met Feest in het landschap was een enige gelegenheid, wat bewijst 

dat zoeken naar partners kan. 

iii. Standhouders van de GRIS waren tevreden qua verkoop en/of sensibilisering en in-

formatie.  

iv. Een aantal kramen paste helemaal niet in het FairTrade-geheel, er mogen strengere 

criteria gehanteerd worden. 

v. Geslaagde combinatie met optredens, muziek en de markt zelf. 

b. 11.11.11-campagne 2018: 

Het thema ‘migratie’ liep voor het tweede jaar. Er is enkel aan de scholen van Linden een 

politieke actie gehouden. De inkomsten waren behoorlijk. In totaal is er op dit moment         

€ 27.142 ingezameld tegenover een totaal van € 31800 vorig jaar. De registratie van over-

schrijvingen verloopt altijd wat trager. Er blijken meer stortingen te zijn maar het gaat om 

kleinere bedragen. De activiteiten hebben wat meer opgebracht, de huis-aan-huis-omhaling 

wat minder omdat een aantal straten niet gedaan werden. We volgen alleszins de nationale 

tendens. 

Pas in februari volgt het financiële eindverslag. 

4. Opvolging aanwezige lidorganisaties: 

➢ Saskia stelt de nieuwe campagne van FairTradeGemeente voor zoals die is gepresenteerd in het 

Provinciehuis. 

Eerlijke handel draait rond duidelijke criteria: eerlijke prijs – korte keten – langetermijn-

contracten – capaciteitsopbouw – respect voor mens en milieu – Noordwerking, naast het aan-

klagen van het oneerlijke handelssysteem. 

FTG  is veertien jaar geleden ontstaan uit Oxfam Wereldwinkels, 11.11.11, Rikolto (vroeger 

Vredeseilanden) en Fairtrade zelf. Ondertussen zijn er 260 actieve gemeenten en 199 titelge-

meenten (Lubbeek in 2016). Het pionierswerk is echter voorbij, er is nood aan vernieuwing en 

verdieping. 

De vernieuwde campagne ziet FairTrade in een mondiaal verhaal, met een duidelijk verwijzing 

naar de SDG’s, wat zichtbaar is in het nieuwe logo en in het zoeken naar gemeenschappelijke 

oorzaken in Zuid én in Noord binnen verschillende contexten zoals sociale bescherming, subsi-

dies, voorzieningen, toegang tot de markt enz. 
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De huidige zes criteria zijn daarom aangevuld met vier nieuwe: vernieuwen van het engagement 

– verdieping van het engagement FairTrade Noord-Zuid – verbreding naar mondiaal eerlijke 

handel en versterken van de lokale beweging. 

Dit betekent in concreto dat de gemeente minimaal drie FairTradeproducten uit het Zuiden aan-

koopt voor dagelijks gebruik (waaronder koffie), dat de gemeente minstens twee lokale duurza-

me voedingsproducten aankoopt, dat ze de FairTradeprincipes opneemt in de publieke aanbeste-

dingen voor voeding, en dat ze minstens één sensibiliseringsactie organiseert voor het eigen per-

soneel, specifiek over het mondiale verhaal van eerlijke handel en de situatie van landbouwers in 

het Zuiden en het Noorden. Bij deze actie krijgen de plaatselijke landbouwers aandacht. 

Belangrijk is dat voor Oxfam-wereldwinkels het Zuiden altijd prioritair blijft tegenover lokale 

producten, omdat deze niet altijd voldoen aan alle criteria. 

De gemeente sensibiliseert tevens de inwoners via het ondersteunen van de trekkersgroep bij de 

organisatie van minstens één ontmoetingsinitiatief tussen verenigingen, inwoners en landbou-

wers. De gemeente ondersteunt de trekkersgroep bij minstens één publiek evenement, en ze pu-

bliceert minstens één FairTrade-artikel in het infoblad. 

De Fair-O-meter beoogt in een eerste stap in 2019 een nulmeting te doen, om van daaruit verder 

te werken. Dit gebeurt op basis van de zes basiscriteria, waarna de haalbaarheid van de volgende 

vier criteria wordt opgevolgd. Maximaal kan een gemeente het label ‘pionier’ opkleven.  

In de tijdsbalk worden begin 2019 de gemeentebesturen en lokale actoren geactiveerd. Tussen 

februari en juli 2019 wordt de fair-o-meter ingevuld, om deze dan in oktober te lanceren. Om dit 

te concretiseren helpt FTG met actiemateriaal en handleidingen, moet de trekkersgroep samen 

met het bestuur de fair-o-meter invullen en acties opzetten en moet het gemeentebestuur dit vol-

ledig ondersteunen. 

Toegespitst op de gemeente Lubbeek zijn er toch enkele vragen: is het ‘basiswerk’ echt voorbij, 

lees: zijn lokale producten op de H-eerlijke markt voldoende eerlijk of duurzaam? Hoe groot is 

de draagkracht van de trekkersgroep: kunnen we samenwerkingen aangaan, hoe kunnen we 

nieuwe leden werven, is er ruimte voor nieuwe initiatieven?  

De ALV heeft ook enkele bemerkingen: hoe en waar passen de scholen in deze campagne? Con-

trole over lokale producten mag strenger. De communicatie moet correct zijn zowel voor pro-

ducten uit het Noorden als uit het Zuiden. In Lubbeek is veel energie gestoken in de H-eerlijke 

markt, maar wat met de andere criteria: worden FT-producten wel voldoende gepromoot? Het is 

goed dat FTG gekaderd wordt in de SDG’s. Zowel de GRIS als de 11.11.11-koepel werken lie-

ver rond het Lokaal Mondiaal verhaal. 

Enkele praktische beschouwingen: 

➢ De trekkersgroep heeft nood aan nieuwe leden, daarom een oproep aan de aanwezigen. De 

FT-trekkersgroep vergadert net vόόr de ALV, dit wordt ook telkens op de uitnodiging ge-

meld. 

➢ Vraag naar de concrete invulling van elke politieke partij, zoals in de resolutie is bepaald. 

➢ Eventueel kan nog eens een breder lokaal verhaal gebracht worden op de ALV. 

➢ Of kan een info-avond georganiseerd worden samen met de milieuraad en de landbouwraad. 

Wordt vervolgd. 

➢ FairTrade-trekkersgroep Lubbeek: verslag van de laatste bijeenkomst: 

o Nieuwe campagne, zie hoger. 

o Budget 2019: dit budget is goedgekeurd (€ 3500). Er is beslist om opnieuw een H-

eerlijke avondmarkt (17u tot 21u) te houden in zaal Libbeke, op zaterdag 26 oktober,  

o Totaly Localy: is een nieuw ‘Leader project’, dat kan aansluiten met de H-eerlijke 

markt. Contactpersoon is Pierre Bernard Van Acker van de provincie Vlaams-Brabant. 

Het is een project waarbij ook de lokale economie betrokken worden, en dat kan uit-

monden in het bijvoorbeeld het geven van subsidies of het sponsoren van de markt. Om 
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dit te bespreken moet vooreerst een gesprek met de initiatiefnemers geregeld worden, te-

zamen met de nieuwe bestuursploeg. 

Dit is al bekeken met de nieuwe schepen, en wordt door de trekkersgroep opgenomen. 

Het project zou mogelijk in 2020 kunnen uitgewerkt worden. 

o Oxfam Wereldwinkels heeft Saskia, die vrijwilliger is in de wereldwinkel Leuven, ge-

contacteerd met de vraag om in de leegstaande ruimtes van OCMW Lubbeek een we-

reldwinkel-initiatief te starten. In de discussie kwamen volgende elementen naar voor: 

o De huur moet betaald worden door de vrijwilligers (± € 150/maand) 

o Het hoeft niet een volledige winkel te zijn, een kleinschalig initiatief kan ook, 

bijvoorbeeld een ‘winkelkast’ in de BIB die op zaterdag wordt geopend. 

o Moet niet de trekkersgroep uitgebreid worden? Via een flyer? Via een open ver-

gadering? 

o Barbara en Saskia nemen het initiatief om een oproep te lanceren in het info-

blad. 

➢ AFF op 3 mei 2019: 

o Vzw Nicamigos is het project dat zal voorgesteld worden, dit betekent dat Anne Bon-

gaerts de ‘trekker’ is, in samenwerking met Magda Heireman. 

o Filmkeuze: het hoeft geen Afrikafilm te zijn, het mag evengoed gaan om een thema zo-

als bijvoorbeeld gezondheidszorg. Barbara zal enkele suggesties doorsturen.  

o De werkgroep, die samenkomt op donderdag 24 januari bij Magda, bestaat uit: Anne, 

Magda, Johan, Jos, Astrid, Pieter ,Christine, Guy en Barbara als AFF-coördinator. De 

vergadering is ondertussen verplaatst naar  7 februari. 

➢ Jos Swinnen: 

o Een verslag van zijn meest recente missie naar Congo is te lezen op de GRIS-website. Er 

is tijdens deze missie goed werk geleverd (56 ingrepen op 10 dagen met 5 mensen) naast 

opleiding en raadpleging. Keten van Hoop houdt briefing over de ingrepen en de plaat-

selijke opvolging. Hieruit blijkt dat er goed werk geleverd wordt. 

o Jos stelt een boek voor: ‘Samen aan tafel’, het beschrijft de levensverhalen en keuken-

geheimen van vluchtelingen uit 21 landen, met daarin 70 recepten. Het kan besteld wor-

den via de VZWBijOnsThuis@gmail.com.  

➢ Fifala; aankondiging dat op 16 december tussen 14u en 18u een pop-up-winkel met ongeziene 

Afrikaanse geschenken gehouden wordt in de Hertogwijnstraat in Leuven. 

➢ Kisangani: heeft een vijftal acties georganiseerd rond de Warmste Week. Op zondag 16 decem-

ber om 13u start een wandeling aan de kerk van Wintershoven bij Kortessem. 

➢ Palestijnse circusschool: neemt deel aan de ‘Andere Kerstmarkt’ in het Sancta Maria-instituut in 

Leuven, zaterdag 15 en zondag 16 december van 12u tot 18u. 

➢ De petitie rond de actie van te zwaar belaste geldtranfers is door het Dagelijks Bestuur getekend, 

maar er is geen verder gevolg vernomen. 

5. Vervolg SDG’s (duurzaamheid, lokale economie en I.S = drie schepenen) 

Niet aan bod gekomen wegens tijdsgebrek. 
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6. Nieuwe participatieconcept: 

Voorstel door de administratie uitgewerkt (cel beleidscoördinatie) wordt door Kurt voorgelegd aan 

de GRIS om het concept te toetsen en feed back te krijgen. Ook tegen de achtergrond dat gezocht 

wordt naar een bredere burgerlijke vertegenwoordiging, niet alleen meer via adviesraden. 

Redenen om aan participatie te doen zijn: internet en sociale media, alsook rollenvervaging in de 

maatschappij, meer gedeelde waarden. Tevens heeft de overheid de taak om de samenleving als ini-

tiatiefnemer te erkennen. Daarnaast past dit ook in de SDG 16, waarin die ambitie wordt uitgeschre-

ven. In wezen is het een blauwdruk van het transitietraject. 

Naar wetgeving (Decreet Lokaal Bestuur) is een gemeente enkel verplicht om een Jeugdraad en een 

GECORO te installeren. Inspraak is verplicht maar de gemeente kan daar vrij vorm aan geven. 

De gemeenteraad is de enige instantie die een adviesraad kan oprichten. Aan het CLB kunnen de 

burgers rechtstreeks vragen stellen als het CLB dit zo beslist. Minimum één ambtenaar krijgt het 

domein ‘Participatie’ toegewezen. De rol van de burger wordt bepaald door het niveau van deelna-

me. 

Om dit duidelijk te maken hanteert men het drie-schillenmodel, bestaande uit een kleine kern, errond 

een grotere kern, met om het geheel de schil: 

➢ Kleine kern: bestaat uit een kleine groep vaste leden, met elk een eigen expertise. Hun engage-

ment is voor zes jaar, maar ze kunnen vervangen worden. Zij ontvangen vragen om advies en 

kunnen zelf beslissen over de aanpak. Omgekeerd kan het beleid hen ook bevragen. 

➢ Grote kern: verzamelt alle bestaande verenigingen en burgerinitiatieven, zij worden geraad-

pleegd door hun vertegenwoordiger in de kleine kern, maar kunnen ook vragen doorgeven aan 

die kleine kern, die hen op de hoogte houdt van wat er met een advies of vraag gebeurt. 

➢ Schil: is iedereen die zich als vrijwilliger engageert, zij het eenmalig of blijvend. Een vrijwil-

ligersdatabank kan een handig instrument zijn, maar bestaat echter niet in Lubbeek. 

Concreet: kan de kleine kern starten met één lid uit elke huidige adviesraad? Wie trekt de participa-

tie? Schepen en/of ambtenaar? Welk budget moet bepaald worden voor werkuren, aankoop digitale 

tools, organisatie gespreksavonden,? Andere? 

Een afsprakenkader bepaalt de participatie in Lubbeek: welke taken voor de kleine kern, welke voor 

de ambtenaar, hoe worden politici betrokken? 

Alleszins is een participatiereglement belangrijk. 

Vanuit de administratie wordt een doorgedreven attitude verwacht naar zelfreflectie (ook van de ge-

meenteraad en CBS), geduld en vertrouwen.  

In de toekomst zal de participatie geconcretiseerd moeten worden rond bepaalde projecten (bvb: or-

ganisatie van kinderopvang, heraanleg dorpsplein, …), wat betekent dat er dan ook wijkbudgetten 

moeten tegenover staan.  

Volgende opmerkingen werden genoteerd: 

➢ Het concept spreekt wel van participatie, maar wat met de inspraak van de burger? Bijvoorbeeld 

bij de verbouwing van de school in Pellenberg gaat het ook om mobiliteit, veiligheid, milieuas-

pecten enz. Worden al deze aspecten verzameld en heeft de burger dan inspraak om te wegen op 

een beslissing? 

➢ Worden adviezen of afspraken bindend gemaakt? 

➢ Dit vraagt een mentaliteitswijziging van de beleidvoerders om de participatie niet te blokkeren. 

➢ Vraagt eveneens een mentaliteitswijziging bij de burgers. 

➢ Vraagt enorme inspanning van de kleine-kernleden, afgevaardigd door hun eigen organisatie of 

adviesraad, met aldus een dubbele taak. 

➢ Is er eigenlijk een verschil met de werking van de adviesraden? Een adviesraad staat tussen de 

burger en het bestuur, maar niet elke adviesraad werkt open. 

➢ Komt er voor de lancering geen informatie? 
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➢ Positief is alleszins dat dit concept ontwikkeld is door de administratie en niet vanuit de politieke 

partijen. Er is ook de goede ervaring bij de organisatie van het ‘Burgerinitiatief’, na bevraging 

van 10% van de burgers. 

Wordt vervolgd! 

7. Procedure verkiezing GRIS 2019 – 2024: 

Dit is de laatste ALV tijdens deze legislatuur. Per decreet moeten adviesraden niet her verkozen 

worden tenzij dit in het reglement is opgenomen. Dit is het geval bij de GRIS. 

Iedereen die geïnteresseerd is in Internationale Samenwerking en de doelstellingen onderschrijft kan 

zich aanmelden. 

Worden gekozen: voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, secretaris. 

Detail: er bestaat een wettelijke verplichting dat maximaal 2/3° van de leden van hetzelfde geslacht 

mogen zijn. 

Praktisch: 

➢ De ALV beslist om deze samenstelling te behouden, maar toch een oproep te doen naar 

nieuwe kandidaten. 

➢ Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de vier vernoemde functies, maar we vragen uitbrei-

ding van deze kerngroep. Kandidaten mogen zich vooraf of op de installatievergadering 

melden. 

8. Varia: 

a. Oproep van de voorzitter aan elk lid om het jaarverslag op te maken en te bezorgen. Het ver-

slag van de VBS Lubbeek is ter zitting overhandigd. 

b. Laatste vergadering van de schepen I.S Jo Pierson. De voorzitter bedankt haar uitdrukkelijk 

voor de goede en vlotte enthousiasmerende samenwerking. Jo bedankt de ALV eveneens 

voor het voorbije samenwerken en blijft beschikbaar en open voor een constructieve mede-

werking. 

c. Mededeling van Kurt: hij heeft – met succes – gesolliciteerd voor een andere functie binnen 

de gemeente. Hij wordt van 1 januari af afdelingshoofd beleids- en organisatieondersteu-

ning. Kurt heeft het voorbije anderhalf jaar veel bijgeleerd, temeer omdat deze materie hem 

onbekend was, maar vooral het samenwerken met nieuwe contacten en mensen was belang-

rijk.  De voorzitter benadrukt dat Kurt vooral een mentaliteitswijziging naar communicatie 

en naar ambtelijke ondersteuning heeft bewerkstelligd, naast de proactieve manier om om te 

gaan met de thema’s van de GRIS. 

Zowel Jo als Kurt ontvangen applaus en een klaproosje. 

9. Data volgende vergadering: 

Werkgroep AFF: donderdag 7 februari 2019 

Nieuwe ALV (ook installatievergadering): donderdag 28 februari 2019 om 19u30, voorafgegaan 

door de FTTG. 

 

 

 

 

Verslag: Guy Sprengers. 
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