
 
 

Verslag ALV 17 december 2019  www.grislubbeek.be   

1 

 

 

 

GRIS ALV-vergadering 17 december 2019 

Agenda 

Charlotte Vanhellemont brengt het verhaal over haar recent projectbezoek in Tanzania. 

1. Verslag ALV van 17 september 2019 

2. Financies:  

a. Sponsoring Refugee Walk 

b. Overzicht uitgaven 2019  

c. Overzicht van en voorstelling aanvragen projectsubsidies 2020  

d. nieuwe aanvragen sponsoring Refugie Walk,  

3. AfrikaFilmfestival 29 mei 2020: voorstelling kandidaten (BBSF en WSM) en oprichten werkgroep 

4. Evaluatie H-eerlijke avondmarkt van 26 oktober 2019 en datum 2020 

5. Evaluatie 11.11.11-actie 2019 (Philippe Buysschaert) 

6. Wereldsolidariteit wordt WSM 

7. Opvolging aanwezige lidorganisaties 

8. Filmavond Transitie 

9. Opvolging MJP en SDG’s en actieplan (wordt verdaagd naar 2020) 

10. Varia en nieuwe data 

Aanwezigheden: 

Stemgerechtigde leden 

  

Aanwezig:  Barbara Brugmans, Astrid Costermans, Christine D’aes, Valentijn De Smedt, Johan 

Flamez, Magda Heireman, Dirk Maes, Pieter Sermeus, Guy Sprengers, Luc Van-

degaer, Bieke Verlinden 

Verontschuldigd: Jos Corveleyn, Marianne Costeur, Francis De Blauwe, Helene Huybens, Rina Rob-

ben, Tom Petré, Saskia Schelfaut, Jos Swinnen, Annelies Symons 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Anne Bongaerts, Geert Bovyn, Johan Bulteel, Liesbeth Smeyers, Johan Van Enge-

land, VBS Lubbeek 

gemeente: Pieter Verheyden (schepen IS), Michiel Awouters (ambtenaar I.S.), 

 

Verontschuldigd:  Kirsten Baeyens, Marijke Gidts, Victor Scheys, 

 

Uitgenodigd:   Philipp Buysschaert, Charlotte Vanhellemont 
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De voorzitter verwelkomt twee gasten, Philippe Buysschaert, jongste aanwinst bij de plaatselijke 11-groep 

Lubbeek en Charlotte Vanhellemont die feedback komt geven over haar afgelopen project in Tanzania. 
 

 

Charlotte Vanhellemont en de Kilimanjaro Challenge Tanzania: 

Cfr. haar voorstelling op de ALV van juni 2019: 24 internationale collega’s van Randstad zamelden elk        

€ 5000 in voor Voluntary Services Overseas, een organisatie die in 23 landen werkt met 400 partners en 

4700 vrijwilligers en op die manier hulp kan bieden aan 1 miljoen mensen. 

De spaarpot van Charlotte werd (niet zonder moeite) gevuld met het organiseren van verkopen en van activi-

teiten. Inwoners van Lubbeek en omstreken werden betrokken, o.a. door het verkopen van zelfgemaakte 

groente- en fruitzakjes op de verkiezingsdag van 26 mei en door een spaghettiavond. 

Het opgehaalde geld ging effectief naar drie concrete zaken: startup-kits voor geselecteerde jeugdonderne-

mers – theater met een boodschap – extra opleidingen voor jonge vrouwen in extreme armoede. Dit filmpje 

geeft een beeld hoe Charlotte en collega’s dit project beleefd hebben, inclusief de bergtocht van vier dagen 

op de Mount Meru naar een hoogte van 4500 meter. 

Deze uitdaging heeft Charlotte zo begeesterd dat ze met het idee speelt om een uitwisseling naar een van de 

projecten in Tanzania te organiseren, wat ook wordt aangeboden door Randstad. 

Vraag door de ALV: is er ter plekke een vorm van gestructureerde werkgelegenheid voorzien? 

Antwoord: werkgelegenheid wel, structuur niet, maar VSO startte wel mogelijkheden op zoals bijvoorbeeld 

een naaiatelier. Er zijn wel officiële contracten en lonen. 

De voorzitter bevestigt dat Charlotte door deze terugkoppeling recht heeft op de GRIS-sponsoring zoals die 

voorzien is voor inwoners die een activiteit in het buitenland doen. De eerste € 200 was reeds overgeschre-

ven, een tweede schijf van € 200 wordt voorgesteld aan het CBS.  

De ALV is akkoord, een positief advies wordt overgemaakt aan het CBS. 

Philippe Buysschaert: evaluatie 11.11.11-acties 2019: zie agendapunt 6 
 

1. Goedkeuring verslag 19 september 2019: 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

2. Financies: 

a. Sponsoring Refugee walk: 

Cfr. ALV september waar de aanvraag naar sponsoring voor deze tocht is gebeurd door zes per-

sonen, nadien aangevuld met nog twee wandelaars, in totaal acht personen. Deze aanvraag is 

door de ALV positief geadviseerd, nadien geagendeerd op het CBS van oktober 2019, maar om 

onduidelijke redenen verschillende keren verdaagd. 

Op 16 december heeft schepen Pieter Verheyden de beslissing meegedeeld: het advies is door 

het CBS negatief beoordeeld omdat de ‘dienst Internationale Samenwerking’ op zijn beurt een 

negatief advies had geformuleerd op basis van een interpretatie van de criteria, namelijk: het 

moet gaan om een lokale activiteit, wat geïnterpreteerd wordt als: een activiteit in Lubbeek en 

niet in Leuven. 

De ALV neemt met verbazing nota van deze mededeling omdat: 

- alle voorgaande sponsoractiviteiten zonder opmerking goedgekeurd zijn op basis van dezelf-

de criteria, en waarvan geen enkele plaats vond in Lubbeek. 

- Omdat ze niet begrijpt waarom de ‘lokaal’ plots eng wordt geïnterpreteerd. 

- Omdat ze zich vragen stelt wie de opdracht heeft gegeven om dit uit te pluizen en waarom 

en sinds wanneer een gemeentelijke dienst een apart advies moet uitbrengen. 

- Omdat ze niet begrijpt waarom de adviserende functie van de GRIS in deze wordt gene-

geerd. Door de beslissing telkens uit te stellen zijn er maanden over gegaan, zonder enige 

argumentatie van de kant van het CBS, noch van de schepen. 

- Omdat de ALV niet akkoord is met de inhoudelijke argumenten. 

http://www.grislubbeek.be/
https://youtu.be/tWFkXGHgZkY
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De voorzitter stelt dat de GRIS samen met de toenmalig bevoegde diensten de subsidieteksten 

heeft opgesteld. De bepaling van ‘lokaal’ is nooit beperkt tot het grondgebied Lubbeek maar in-

tegendeel tot een plaatselijke activiteit die in het kader van Internationale Samenwerking ergens 

in België wordt gehouden. 

Het Dagelijks Bestuur kan een tegenargument formuleren, bijvoorbeeld waarom het subsidiere-

glement nu pas ter discussie staat en waarom tot het einde van het jaar gewacht wordt op het 

antwoord op een advies.  

De ALV is akkoord om de tekst eventueel aan te passen, maar vraagt om deze subsidie alsnog 

toe te kennen. 

De voorzitter vraagt uitdrukkelijk dat het CBS een schriftelijke bevestiging bezorgd van dit be-

sluit. 

Wordt vervolgd. 

b. Overzicht uitgaven 2019: 

i. Aanvraag van Halaai Xale: gedeelte van de kosten bij infomomenten en de ontbijtactie, 

in totaal voor € 221,25. De aanvraag voldoet aan het reglement. 

Wordt positief geadviseerd door de GRIS. 

ii. Overzicht van alle subsidieposten 2019: 

GRIS zelf € 200 € 200 € 0 

Werkingssubsidies € 2200 € 1306,24 € 238,76 

Projectsubsidies € 14800  € 14800 

Sponsoring € 1300 € 300 € 800 

FairTrade-H-eerlijke 

markt 

€ 3500 € 3470,99 € 29,.01 

Resterende bedragen zijn niet overdraagbaar naar volgend jaar, wel kan een verschuiving 

binnen de posten gebeuren. 

c. Overzicht van en voorstelling Projectsubsidies 2020:  

Er zijn twaalf aanvragen toegekomen: WSM, Nicamigos, Okra Binkom, Suyana Peru, Halaai 

Xale, Kisangani, 11-groep, Klaprozen voor vrede, Palestijnse circusschool, Fifala, Isimbi Rwan-

da, Mwana Ukundwa. 

Kisangani stelt zijn project kort voor: 

➢ Door ondervoeding en het afbranden van het regenwoud in die Congolese regio is er 

grote nood aan hulp. 

➢ Doel van de organisatie: allerlei initiatieven ten voordele van de lokale bevolking op ge-

bied van akkerbouw op eigen landen, van visteelt op eigen kweek, op rijstteelt. Daar-

naast wordt ingezet op het kweken van dieren. 

➢ Tegelijk worden proefvelden en schoolvelden opgezet en worden scholen gebouwd. 

➢ Op vijf verschillende locaties worden allerlei investeringen gedaan: schoolbanken, 

schooluniformen, lesgerief, grondwaterpompen, zonnepanelen enz. 

➢ Van hieruit worden de middelen aangereikt, het beheer en de besteding ervan is in han-

den van het lokale team. 

3. AfrikaFilmfestival 29 mei 2020: 

Er zijn twee voorstellen vooraf ingediend: 

1. BBSF: er was het voorstel om de nieuwe documentaire van J-P Coppens, in première te laten 

gaan op de AFF Lubbeek. Deze ‘roaddocumentaire’ met als titel ‘De bergen van de Goden’ is 

gedraaid in Tibet en behandelt onder meer de genderongelijkheid en de problematiek van religie 

in het land. Deze film heeft een muzikale samenwerking met Luna Voltas. 

http://www.grislubbeek.be/
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Okra Binkom had echter liever de officiële lancering van deze documentaire in Binkom zelf ge-

houden, deze vertoning vindt plaats op dinsdag 21 april in zaal Santro. 

2. Voorstel WSM: Guy stelt de zeer innemende film ‘Nuestras Madres’ voor, een Guatemalteekse 

film over een jonge geoloog die door zijn wetenschappelijk onderzoek geconfronteerd wordt met 

de harde geschiedenis van zijn land. Het betreft geen Afrikaanse film, maar kan voor Afrika-

FilmFestival toch vertoond worden als een ‘Afrika invited’-vertoning.  

Als projectvoorstelling wordt het dus een ngo, WSM (vroegere Wereldsolidariteit). 

Guy trekt de werkgroep die bestaat uit: Pieter, Johan, Astrid, Luc, Christine en Barbara. 

4. Evaluatie H-eerlijke markt en datum 2020: 

De evaluatie zelf wordt uitgesteld. Een aanvraag voor een nieuwe datum is ingediend, het wordt ofwel 

24 oktober of 30 oktober 2020, in zaal Libbeke. 

5. Fairtradewerkgroep 

Deze werkgroep is niet samengekomen, er blijft de vraag naar nieuwe medewerkers. 

6. Evaluatie 11.11.11-acties 2019: 

Titel van de presentatie: 11.11.11 – Changemakers, meer dan ooit nodig! 

➢ 11.11.11 Lubbeek bestaat uit een kerngroep van 10 personen, aangevuld met 70 vrijwilligers voor de 

deur-aan-deur-omhaling. Daarnaast zijn er de verschillende partnerorganisaties voor het Sint Maar-

tensvuur, voor Pellenberg buurt, en voor de scholenactie en spaghettislag Linden. 

➢ Het werkjaar werd gestart met een evaluatie waarin de aandachtspunten voor de campagne 2019 

werden uitgediept, zowel naar inhoud als naar aanpak, inbegrepen het gebruik van sociale media, zo-

als facebook om boodschappen sneller te verspreiden. 

Zo werd de campagne opgehangen aan twee componenten: shrinking space (is de ruimte voor de 

middenveldorganisaties die – vooral in het Zuiden – kleiner wordt), en de changemakers zelf. Chan-

gemaker zijn mensen die een initiatief nemen, ondanks de shrinking space. Voorbeelden hiervan 

zijn: Seawatch, het schip met migranten waarvan de kapitein voor het gerecht gedaagd werd, of het 

Maximiliaanpark waar de vrijwilligers beschuldigd werden van mensensmokkel. 

➢ Het financiële resultaat ligt in de lijn van de vorige jaren, er mee rekening houdend dat het eindresul-

taat pas in het voorjaar gekend is. Voor 2019 ligt dit momenteel op € 25700, waarvan 45% behaald 

wordt uit stortingen, 32% uit evenementen en 23% uit deur-aan-deur-omhaling. 

➢ Een vergelijking met de omliggende gemeentes op vlak van de stortingen (zowel tijdens de campag-

ne als vaste donoren) leert dat - hoewel er een algemeen dalende trend is - Lubbeek in absolute cij-

fers zeer goed scoort. In de top tien van de Vlaamse gemeentes staat Lubbeek nog steeds en alweer 

eerste met een gemiddelde van € 2,63 per inwoner. 

➢ Voor zijn werkingskosten kon de 11-groep in 2019 rekenen op een GRIS-subsidie van € 656,11. 

Philippe besluit dat de inbreng van vrijwilligers en de samenwerking met verschillende organisaties 

maakt dat het resultaat telkens weer mooi is. 

7. Wereldsolidariteit wordt WSM: uitgesteld. 

8. Opvolging aanwezig lidorgansiaties: 

➢ Mali: de situatie is er vandaag zeer slecht. Positief is dat iemand van het plaatselijke team eind 

februari op bezoek komt om terugkoppeling te geven van de activiteiten. 

➢ Halaai Xale: met de steun van velen zijn ze geselecteerd voor het Torfsfonds. Bovendien is een 

busje aangekocht dat klaar is voor transport naar Gambia. 

➢ VBS Lubbeek: in kader van een actie rond verborgen armoede in Lubbeek heeft de school een 

voedselbox samengesteld, de inhoud ervan kan geschonken worden. De school zoekt nu - via de 

GRIS - een medium om deze te verdelen. Het OCMW zal gecontacteerd worden. SIAL is geïnte-

resseerd in deze pakketten voor de vluchtelingen die in Lubbeek wonen. 

http://www.grislubbeek.be/
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9. Filmavond Transitie: korte aankondiging dat de Transitiegroep Lubbeek opnieuw een filmavond orga-

niseert en hiervoor de hulp inroept en krijgt van de GRIS en zijn leden. Vrijdag 6 maart om 20u wordt in 

zaal Libbeke de film “The Biggest Little Farm” vertoond. 

Transitie wenst lid te worden van de GRIS. Om stemgerechtigd te worden is nazicht nodig en moet het 

CBS hierover een goedkeuring geven. Zij worden alleszins uitgenodigd op de volgende ALV. 

10. Opvolging MJP en SDG’s (actieplan?): uitgesteld omdat het meerjarenplan nog niet is voorgelegd aan 

de gemeenteraad. Nadien zal dit binnen de kerngroep doorgenomen worden. De schepen verklaart dat er 

geen veranderingen voor de GRIS inzitten. 

Ook volgens de schepen zijn de SDG’s in grote lijnen gekoppeld aan het meerjarenplan. Een actieplan 

tot hernieuwing is volgens hem nog niet op het CBS geweest. De ALV dringt er op aan dat dit geagen-

deerd wordt. 

11. Varia en nieuwe data:   

➢ Oproep van de voorzitter om tegen eind januari het jaarverslag door te sturen, om het geheel dan 

op de gemeenteraad van april te kunnen voorstellen. Tevens is er de vraag om in het verslag een 

koppeling te maken naar de SDG’s. 

➢ Donderdag 5 maart 2020 om 20u: Algemene Ledenvergadering 

 

 

 

Verslag: Guy Sprengers. 
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