
 
 

Verslag ALV 22 september 2022  www.grislubbeek.be   

1 

 

  

 

GRIS ALV-vergadering 22 september 2022 

Agenda: 

1. Verslag ALV 23 juni en verontschuldigingen 

2. Financies:  

a. Overzicht uitgaven 2022 (Michiel) 

b. Projectsubsidies (betalingsbewijzen 2022 en aanvragen 2023) 

3. Voortzetting bib activiteiten 

4. Halfweg-evaluatie deel 2 

5. Stand van zaken week van de duurzame gemeentes (18 – 25/09) en H-eerlijke markt (22/10) 

6. Opvolging lidorganisaties:  

a. Refugee Walk 

b. Klimaatslim Zuidproject (Wouter) 

c. zomerhuis (Geert) 

d. andere  

7. Varia en nieuwe data 
 

 

 

 

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

  

Aanwezig:  Astrid Costermans, Marianne Costeur, Christine D’aes, Valentijn De Smedt , Johan 

Flamez, Wouter Gevaerts, Julie Hendrickx, Helene Huybens, Victor Scheys, Pieter 

Sermeus, Guy Sprengers, Jos Swinnen, Bieke Verlinden 

Verontschuldigd: Barbara Brugmans, Dirk Maes, Luc Vandegaer 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Miep Dehennin, Liesbeth Smeyers, Johan Van Engeland, 

gemeente: Geert Bovyn (schepen IS) 

 

Verontschuldigd:  Michiel Awouters, Kirsten Baeyens, Johan Bulteel, Tom Petré 

 

Uitgenodigd:  An Wouters (voorzitter bijzonder comité sociale dienst) 
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1. Goedkeuring verslag ALV 23 juni 2022: 

Unanieme goedkeuring van het verslag. 

2. Financies:  

a. Overzicht uitgaven 2022 

Subsidiepost  Totaal Uitgegeven Saldo 

Sensibiliseringsac-

ties 

 3500 412  3088 

Toegestane wer-

kingskredieten 

 200   

Sponsoring  1200 0 1200 

Toegestane wer-

kingssubsidies aan 

verenigingen 

Noord-activiteiten 2300 578,76 1721,24 

“ Projectsubsidies 14800 0 14800 
 

 Verklaring: 

➢ Sensibiliseringsactiviteiten:  

o de H-eerlijke markt, die in wezen een voortzetting is in kader van FairTradeGe-

meente, hoewel de trekkersgroep niet meer actief is. 

o AfrikaFilmfestival: € 412 zijn de onkosten voor het AFF van 6 mei. 

➢ Toegestane werkingskredieten: voor de eigen werking van de GRIS, hiervoor is geen verant-

woording nodig, o.a. de jaarlijkse kosten voor de website worden hiervan betaald. 

➢ Sponsoring: vraagt om een bezinning hoe hier verder mee te gaan. Ook elke individuele 

Lubbeekse burger of organisatie die geen lid is van de GRIS kan een aanvraag doen. Voor 

een lokale activiteit wordt € 100 gegeven, voor een specifieke activiteit in het buitenland € 

200. In het verleden is hiervan gebruikt gemaakt (€ 100 bijvoorbeeld voor een fietstocht met 

Broederlijk Delen of voor de Refugee Walk drie en vier jaar geleden, € 200 voor studenten 

die deelnamen aan een project in het buitenland). Eigenlijk is deze mogelijkheid te weinig 

gekend en daardoor te weinig gebruikt. De vorige twee jaren werden de aanvragen voor de 

Refugee Walk telkens door de GRIS goedgekeurd, maar niet door het College van Burge-

meester en Schepenen.  

Voor de komende Refugee Walk is er voorlopig één aanvraag. Er is een budget, dus in prin-

cipe hebben alle deelnemers het recht om sponsoring aan te vragen als ze aan de voorwaar-

den voldoen. 

➢ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen: 

o Noord-activiteiten: 

▪ € 578,76 is het drukwerk (tentoonstelling en brochure) van het BIB-project. 

▪ er volgen nog aanvragen voor 11.11.11 en voor de Amnestyschrijfgroep. 

Wat met andere lidorganisaties? Door Covid waren er geen of weinig activitei-

ten. Enkel de vrije scholen kunnen een aanvraag doen, misschien moet dit bij 

hen opnieuw kenbaar gemaakt worden. Liesbeth contacteert de scholen hierover. 

o Projectsubsidies. 

b. Projectsubsidies: 

i. 2022: alle aanvragen zijn door het CBS goedgekeurd. De voorzitter dringt aan om de beta-

lingsbewijzen snel te bezorgen, de verdeling van de globale subsidiesom kan enkel aan de 

aanvragers die in orde zijn. Enkel Kisangani, Halaai Xale en WSM zijn voorlopig in orde. 
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ii. 2023: nieuwe aanvragen moeten tegen eind oktober ingediend zijn, de aanvraag mag nog 

tot het einde van het jaar vervolledigd worden. 

Niet-gebruikte subsidies worden niet overgedragen naar de projectsubsidies, omwille van Corona-

omstandigheden werd de vorige twee jaren een uitzondering gemaakt. 

Ter info:  

• het subsidiebedrag voor sponsoring bedroeg destijds € 2000, onder impuls van een vorige 

schepen is daarvan € 800 overgedragen naar de projectsubsidies. 

• ‘reclame’ voor subsidies kon vroeger in het infoblad, het huidige beleid heeft dit afgeschaft. 

• Dit is de link naar de subsidiereglementen op de GRIS-website. 

3. Voorzetting BIB-activiteiten: 

Cfr. verslagen van de werkgroep dd 17 juli en 5 september. 

Doel was na te gaan hoe en waar we buiten onze vertrouwde domeinen (grenzen) kunnen treden. We op-

teren voor een dubbel spoor. 

➢ Plan A = verbreden. In de eerste plaats door te mikken op de ondernemers. Hiervoor is contact 

opgenomen met de voorzitter van Unizo (Annie De Jonghe) en volgt een gesprek met haar op 18 

oktober. Doel is uit te leggen wat we doen, waar we voor staan om op die manier mekaar wat 

beter te leren kennen, eventueel een kruisbestuiving bekomen. Op basis daarvan kunnen concrete 

acties met andere Lubbeekse organisaties overwogen worden. Dit is geen eenvoudig traject en 

zal de nodige tijd vragen. 

➢ Plan B = verdiepen. Hierbij denken we aan een nieuwe BIB-actie rond een bepaald thema maar  

meer afgebakend en wat dieper uitgewerkt. Drie thema’s waar alle lidorganisaties zich in thuis 

voelen zijn weerhouden: 

o Onderwijs en vorming 

o Landbouw: komt in verschillende projecten aan bod, maar is nog nooit gekoppeld aan de 

(duurzame of circulaire) landbouw in eigen streek. 

o Gezondheidszorg. 

De ALV kiest het thema landbouw om in 2023 uit te werken. De andere thema’s worden de vol-

gende jaren aangepakt.  

Opnieuw wordt een BIB-GRIS-werkgroep gevormd waarop uiteraard iedereen welkom is. Ook 

de Landelijke Gilde is geïnteresseerd en wordt uitgenodigd. 

De voorzitter neemt contact op met de nieuwe bibliothecaris, voorstel datum: donderdag 20 ok-

tober. Is ondertussen bevestigd. 

4. Halfwegevaluatie 2019-2021: 

Vervolg van de vorige evaluatie - na kort overlopen van vragen en antwoorden uit vorige sessie (zie ver-

slag 23 juni 2022) - opnieuw met gebruik van de Mentimeter-methode. 

Er rest nog één vraag: ‘Geef in volgorde aan welke van onderstaande doelen je belangrijk vindt’: 

       Elektronisch resultaat: 

➢ SDG’s laten opnemen in het gemeentelijk beleid   9,2 

➢ Aangepast lokaal migratie- en diversiteitsbeleid   8,6 

➢ Nieuwe trekkersfiguur voor de FairTrade.   7,7 

➢ Ethisch bankieren op de agenda      6,4 

De discussie achteraf met de opmerkingen, commentaren of bedenkingen door wie niet via smartphone 

stemde hertekent de volgorde toch enigszins: 

➢ Ethisch bankieren mag hoger op de agenda. Na inspanningen jaren geleden er is blijkbaar nog 

steeds een Triodos-spaarrekening bij de gemeente. Alle grootbanken werken onethisch met het 

geld van de burgers, in zekere zin is die burger daardoor mee verantwoordelijk voor wat in de 

wereld met dat geld gebeurt, bij het publiek groeit vandaar de aandacht voor dit probleem. 

http://www.grislubbeek.be/
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Fairfin is een organisatie die zich hiermee bezig houdt, volgens hun rapporten zijn enkel Triodos 

en VDK duurzame banken. Probleem is dat grootbanken zichzelf beoordelen. 

Voorstel: kan de GRIS bijvoorbeeld een lezing organiseren over dit thema, of een specialist uit-

nodigen op een (open) GRIS-vergadering? De voorzitter vraagt na. 

➢ Een FT-trekkersfiguur zou bovenaan mogen staan omdat die er lokaal niet is, hoewel we Fair-

Tradegemeente zijn. Toch een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren. 

➢ De SDG’s zijn er wel degelijk, maar ze staan niet erg hoog op de agenda van het beleid en van 

de politieke partijen. Bovendien is dat een werk voor de lange termijn. 

➢ Migratie- en diversiteitsbeleid ligt zeer moeilijk in Lubbeek omdat noch het organigram noch het 

beleid gekend is: 

o Migratiebeleid: in 2015 werden drie LOI’s goedgekeurd door de raad van maatschappe-

lijk welzijn, maar twee van die plaatsen nadien werden zonder een nieuwe beslissing van 

de raad afgevoerd omdat de huurovereenkomst met die huizen stopte, met als enige ar-

gumentatie dat de huizen in slechte staat waren. Lubbeek deed geen moeite om nieuwe 

woningen te zoeken, waardoor het LOI-aanbod is afgebouwd. In contrast daarmee is het 

zomerhuis voor een veertigtal Oekraïners geopend. Die overeenkomst eindigt ook bin-

nenkort, aan de vrijwilligers is zelfs gevraagd om mee uit te kijken naar een nieuwe 

huisvesting. 

o Diversiteitsbeleid: er is geen uitgesproken of uitgeschreven beleid, enkel voor de scho-

len en ambtenaren waar het arbeidsreglement geen symbolen van religieuze of politieke 

aard toelaat. 

5. Stand van zaken week van de duurzame gemeente (18 tot 25 september) en H-eerlijke markt (22 

oktober):  

a. Duurzame gemeente: 

i. De SDG-vlag is gehesen, enkel het CBS was aanwezig, de GRIS werd hiervoor niet uitge-

nodigd, de pers evenmin. 

ii. Het vormingsmoment voor ambtenaren - gecoördineerd vanuit VVSG - werd niet weer-

houden. 

iii. Huldigingsmoment voor lokale helden op vrijdag 23 september werd evenmin door het 

CBS weerhouden, maar is gekoppeld de H-eerlijke markt. In de week van de duurzame 

gemeente wordt via verschillende sociale media van de gemeente aan de burger gevraagd 

om helden aan te duiden binnen de SDG-pijler People, bestaande uit vijf SDG’, één voor 

elke dag. De aankondiging hierover is terug te vinden op de gemeentelijke website (met 

verwijzing naar Facebook en Instagram), beperkt ook in het laatste infoblad. Nadeel is dat 

dat deze informatie niet actief wordt aangeboden, de burger moet er al gericht naar gaan  

zoeken. Op onze vraag om naast sociale media ook adviesraden en verenigingen te betrek-

ken is men niet ingegaan. 

Op 30 september wordt de inschrijving afgesloten, op Facebook noch op Instagram komen 

reacties. Vanuit de GRIS zijn voorgedragen: BBCSF, NDWM, Suyana Peru en WSM, met 

als criteria: zij passen binnen de verschillende domeinen rond het thema ‘Laat niemand 

achter’, en ze zijn nog nooit genomineerd. Het CBS beslist hoeveel en wie de duurzame 

held wordt. 

Conclusie: deze organisatie is niet goed aangebracht door de gemeente, niets van de GRIS-

voorstellen werd weerhouden. Rechtstreeks via sociale media voorstellen doen is niet mo-

gelijk, wel via een omweg langs de website. 
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b. H-eerlijke markt: 

i. Momenteel zijn er twaalf standen. 

ii. Alle standhouders van de vorige jaren zijn aangeschreven, alsook de organisatie ‘straffe 

streekproducten’. Kandidaten kunnen zich nog melden. Bijvoorbeeld 11.11.11 zal er – in 

samenwerking met SIAL - een stand verzorgen rond het campagnethema ‘Klimaatrecht-

vaardigheid’. 

iii. Er zullen dit jaar opnieuw eetstanden zijn, ook de kinderanimatie (Kip van Troje) is pre-

sent, Doc’s reflection zorgt voor muzikale ondersteuning. 

iv. De ‘duurzame helden’ worden gepresenteerd, vooraf aan de start van de H-eerlijke markt. 

v. Schema: 16u duurzame helden, 17u tot 21u: H-eerlijke markt. 

6. Opvolging lidorganisaties:  

a. Refugee Walk: 

Deze sponsorwandeling van 10, 20 of 40 km is ondertussen genoegzaam bekend. 

Doel: bekostigen van het onthaal van mensen aan de dienst Vreemdelingenzaken (logistiek - ju-

ridisch - administratief), in samenwerking met Dokters van de Wereld en Samusocial. 

Er is opnieuw geopteerd om een lokale wandeling te organiseren in plaats van naar het centrale 

evenement in Antwerpen te trekken. 

In Lubbeek zijn er drie wandelgroepen: Shelter from the Storm, Wandelers of the Univers, Regis 

Walk. Momenteel zijn een dertigtal deelnemers gekend. Het sponsorgeld van € 5000 dat vorige 

jaar verzameld werd zal ook dit jaar bereikt worden. Vrijwilligers zorgen voor catering op de 

start-, stop- en eindplaats. 

Op de website van de GRIS kan het aanvraagformulier voor sponsoring gevonden worden. On-

danks de weigering van het CBS de vorige twee jaren zijn er afdoende argumenten om de aan-

vraag door de GRIS goed te keuren. Deze argumenten richten zich ten voordele van Vluchtelin-

genwerk Vlaanderen, niet tegen het college. 

Argumenten CBS om de aanvragen niet goed te keuren: 

➢ ‘Vluchtelingenwerk Vlaanderen is voor open grenzen’: dit wordt door VWVL pertinent 

tegengesproken. 

➢ ‘Advocaten misbruiken de rechtsgang en spannen procedures in tegen de Belgische 

Staat’: wordt eveneens tegengesproken. 

Volgende advies is na de Refugee walk bezorgd aan het CBS; er zijn twee aanvragen: 

De leden van het dagelijks bestuur, uitgebreid tot de kern, keurden unaniem de aanvragen 

goed met de volgende motivatie. 

1. De aanvragers zijn beiden inwoners van Lubbeek en lid van de GRIS 

2. De aanvraag is conform het subsidiereglement 

3. De organisatoren vormen geen groep of vereniging, maar zijn geëngageerde burgers die 

elkaar vinden in deze activiteit. De activiteit kende een goede respons. 31 stappers lie-

pen een parcours van 10, 20, 30 of 40 kilometers in Lubbeek en omgevende gemeentes. 

Naast het inschrijvingsgeld werd gevraagd om 100 euro sponsorgeld per deelnemer te 

vinden. Dit bedrag werd ruim overschreden. De 31 stappers verzamelden méér dan 5000 

euro bij familie en vrienden. Daarmee overtroffen ze ook duidelijk het gemiddelde in 

Vlaanderen, waar 1600 stappers samen méér dan 326.000 euro verzamelden. Dit alles 

wijst op een groot draagvlak in Lubbeek en in Vlaanderen.  

4. De doelstelling van de activiteit is helemaal conform deze van de GRIS en de subsidie 

sponsoring. We citeren uit het subsidiereglement: ‘Dat de activiteit leidt tot een beter 

inzicht in internationale en ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, vredesthema’s, 

eerlijke handel, mondiale vorming, globalisering, internationale migraties en vluchte-

lingenproblematiek.’ 

http://www.grislubbeek.be/
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5. Deze doelstelling loopt parallel met de doelstelling zoals Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

schrijft op zijn website. We citeren: 

‘Samen met méér dan 30 lidorganisaties en talloze gemotiveerde vrijwilligers werken we 

aan een goede opvang en integratie, zodat iedereen zich thuis kan voelen in België’.  

Dit advies bevestigt ons standpunt van de vorige jaren, waar we eveneens een positief advies 

gaven aan de sponsoraanvragen voor de Refugee Walk in Lubbeek.  

b. Klimaatslim Zuidproject: 

De provincie Vlaams-Brabant voorziet een subsidiemogelijkheid voor ngo’s of voor erkende 

vierdepijlers: 

➢ Steun aan projecten die met klimaat bezig zijn in het Zuiden. Dit kan oplopen tot            

€ 30000, maar men moet zelf voor 25% eigen middelen aanbrengen. 

➢ Maximum 40% van de aanvraag mag naar investeringen gaan. 

➢ De subsidie kan niet aangevraagd worden voor de reguliere werking, maar wel voor ex-

tra inspanningen die later kunnen geïntegreerd worden. 

➢ Naar tijd: het opmaken van de aanvraag vergt een grote administratieve inspanning, die 

in overleg met de partner in het Zuiden moet gebeuren, want het dossier moet sterk gear-

gumenteerd worden naar klimaat en naar SDG’s.  

In 2021 waren er dertien geselecteerd, 2022 is afgesloten, nieuwe aanvragen moeten voor augus-

tus 2023 gebeuren. 

c. Zomerhuis: stand van zaken door An Wouters, voorzitter bijzonder comité sociale dienst. 

Huidige situatie: momenteel verblijven er twintig Oekraïners. Waar eerst bepaald was dat ze 

konden blijven tot eind september is dit nu verlengd tot begin november. Afhankelijk van de 

start van  de verbouwingen (in principe is dit voor het einde van 2022)  kan dit mogelijk nog ver-

lengd worden. Alle bewoners zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van Lubbeek. Onder-

tussen wordt gezocht naar een andere woning, sommige Oekraïners - die echter niet in het zo-

merhuis wonen - maar bij particulieren, hebben al een woonst gevonden. 

Enkele kinderen volgen les in de lagere school in Linden, niet in de VBS Sint-Martinus. Het zo-

merhuis is toegewezen door Fedasil, volgens de coördinator was het echter niet erg geschikt voor 

onderwijsaanbod voor alle leeftijden. 

De gemeente heeft na verloop van tijd extra geïnvesteerd in de verbetering van de woonst. Er 

was trouwens geen alternatief.  Het zomerhuis is echter nooit volzet geweest, deze plaatsen zou-

den door Fedasil kunnen opgevuld worden, maar dit gebeurt niet, ook omdat in andere gemeen-

tes eveneens vrije plaatsen zijn. Er blijkt wel een probleem naar doorstroming van informatie 

over vrije plaatsen in opvanghuizen in verschillende gemeentes. Omdat het zomerhuis nooit vol-

zet was zijn de bewoners er wel tot rust kunnen komen. Het blijft jammer dat dit aanbod maar 

tijdelijk beschikbaar is. 

Vraag: wat na de sluiting van het zomerhuis? Eindigt dan het engagement van collectieve op-

vang? 

Antwoord: de gemeente mikt enkel op collectieve (Oekraïense) opvang, na grondig onder-

zoek in de ganse gemeente is er tot vandaag geen ander plaats beschikbaar. Ook individuele 

opvang verliep blijkbaar moeilijk en wordt niet gestimuleerd vanuit de gemeente. In principe 

wordt niemand op straat gezet en blijft de tijdelijke coördinator Andreas (met hulp van de 

vrijwilligers) zoeken naar herhuisvesting in Lubbeek of in andere gemeentes. Dat is en blijft 

echter een heikele opdracht, maar niemand zal op straat gezet worden. Het is ook de bedoe-

ling dat deze mensen hier kunnen integreren. In het slechtste geval kunnen ze naar een col-

lectieve opvang in andere gemeentes verwezen worden. 
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Vraag: quid vrijwilligerswerk en de taak van de coördinator? 

Antwoord: het vrijwilligerswerk was inderdaad onvoldoende uitgewerkt, ze vulden zelf hun 

taken in, er was wel voldoende materiaal. 

De coördinator was aangeworven voor deze opdracht, met een contract van bepaalde duur. 

Algemene bedenking: waarom is zulke opvang niet voor alle vluchtelingen mogelijk? Oekraïe-

ners moeten bijvoorbeeld niet eens hun rijbewijs omzetten, het rijbewijs van Syriërs wordt ge-

woonweg niet erkend. De algemene overheid hanteert een te groot contrast, wat zich ook in Lub-

beek weerspiegelt.  

d. Repaircafé: 

Transitie Lubbeek zoekt elk jaar naar een andere partner en naar een andere locatie. Dit jaar or-

ganiseert ze samen met Ferm Pellenberg een repaircafé op zondag 30 oktober, van 14u tot 17u in 

de Parochiezaal van Pellenberg. Naast het klassieke herstel van kleine elektro of kledij, het slij-

pen van messen, het ruilen van kleren en planten en de workshops voor kinderen is er ook een 

Kerstballenbeurs voorzien. 

e. SECAP-klimaatactieplan: 

Woensdag 28 september wordt de tweede participatieavond gehouden, ditmaal met inschrijving 

vooraf. De voorzitter roept op om hieraan deel te nemen. 

f. Klimaatmars Brussel op zondag 23 oktober 2022: 

11-groep Lubbeek en Amnesty-briefschrijfgroep Lubbeek nemen initiatief om op te roepen tot 

deelname. 

g. Congres rond ‘Waardig werk voor huishoudpersoneel’ op 10 november 2022 in het Provincie-

huis Leuven: 

Julie Hendrickx organiseert vanuit ACV-Puls in de voormiddag een minicongres voor militanten 

en poetspersoneel. In de namiddag volgt een gesprek met ACV, WSM en o.a. Luc Cortebeeck 

vanuit ILO over de conventie 189. Een uitnodiging volgt. 

7. Nieuwe data: 

ALV: donderdag 8 december 2022 

 

 

Verslag: Guy Sprengers 
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