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GRIS ALV-vergadering 23 juni 2022 

Agenda: 

1. Verslag ALV 31 maart 

2. Halfweg-evaluatie 2019-2021 

3. Projectsubsidies 2022 en 2023 

4. Evaluatie AFF 2022 

5. Voortzetting bib-activiteiten in 2022? 

6. Aanzet tot de H-eerlijke Markt en Week van de Duurzame Gemeentes in 2022 

7. Jaarverslag 2021: voorstelling gemeenteraad van april 2022. 

8. Opvang Oekraïense vluchtelingen in Lubbeek 

9. Ledenlijst GRIS en Transitie Lubbeek 

10. Opvolging lidorganisaties (Infoavond Kisangani op 1 juli, Refugee Walk 25 september, andere?) 

11. Varia: oproep mamadepot, andere? 

12. Nieuwe data 
 

 

 

 

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

  

Aanwezig:  Jos Corveleyn, Astrid Costermans, Marianne Costeur, Christine D’aes, Valentijn De 

Smedt, Johan Flamez, Wouter Gevaerts, Julie Hendrickx, Helene Huybens, Dirk 

Maes, Pieter Sermeus, Guy Sprengers, Jos Swinnen, Luc Vandegaer 

Verontschuldigd: Barbara Brugmans, Victor Scheys, Liesbeth Smeyers,, Bieke Verlinden 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Johan Bulteel 

gemeente: Michiel Awouters, (ambtenaar IS), Geert Bovyn (schepen IS) 

 

Verontschuldigd:  Kirsten Baeyens, Miep Dehennin, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Johan Van En-

geland,  

 

Uitgenodigd:   
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1. Goedkeuring verslag ALV 31 maart 2022: 

Unanieme goedkeuring van het verslag. 

2. Halfwegevaluatie 2019-2021: 

Cfr. vorig verslag. Julie heeft een methodiek voorbereid, op basis van zes vragen die een zicht moeten 

geven op bepaalde thema’s die gehaald zijn uit verschillende documenten/verslagen van de vorige drie 

jaren.  

De oefening gebeurt met de ‘Mentimeter’ en start door met de smartphone in te loggen via een code op 

www.menti.com. Wie niet met de smartphone deelneemt geeft zijn/haar bevinding mondeling. 

Julie presenteert de vragen zoals afgesproken met de voorzitter. 

Vraag 1:  is de samenwerking van de GRIS met externe organisaties toegenomen, status quo of achter-

uit gegaan, er rekening mee houdend dat het  niet gaat om samenwerking met de gemeente 

zelf, wel met bijvoorbeeld de BIB, AFF, H-eerlijke markt en dergelijke. Resultaat: 

a. Toegenomen: 7 

b. Status quo: 6 

c. Achteruit gegaan: 2 

Als we rekening houden met het feit dat enkel de samenwerking met de bibliotheek als succesvolle 

toegenomen activiteit kan beschouwd worden, betekent dit eigenlijk een status quo. Zowel AFF, 

11.11.11 als de H-eerlijke markt zijn herhalingen van andere jaren, de Wereldmarkt is er – onder 

meer door Corona, maar ook door gebrek aan belangstelling door de Octaaf-bezoekers – van tussen 

gevallen, zie daarvoor onze evaluatie, die eerder negatief was naar verdere deelname. 

Hoe kan dit in de toekomst beter? 

➢ We werken te weinig samen met externe organisaties, meer opportuniteiten waar we kunnen 

achter staan zouden zich moeten aanbieden. 

➢ Anderzijds moet niet gewacht worden op een externe vraag, maar moeten we zelf meer 

moeite doen en ons open stellen om ons kenbaar te maken bij verenigingen en individuen. 

➢ Quid onze eigen druk benomen vrije tijd, waardoor de ruimte voor uitbreiding beperkt 

wordt? 

➢ De tentoonstelling gaf gelegenheid om ons bij een ruimer publiek kenbaar te maken binnen 

Lubbeek, anderzijds kan misschien een samenwerking met de GRIS of GROS van andere 

gemeentes, die met dezelfde problemen worstelen aangewezen zijn, waarmee een uitwisse-

ling van ideeën nuttig kan zijn. Waarom niet in een verder stadium een concrete samenwer-

king? Bijvoorbeeld een Wereldfeest met gemeentes uit de omgeving? 

➢ GROS Holsbeek. Guy heeft op uitnodiging van GROS Holsbeek deelgenomen aan een pa-

nelgesprek met o.a. vertegenwoordiging van de Wereldraad Oud-Heverlee (Katrien Vander-

schoot), een regioverantwoordelijke van Rikolto, vertegenwoordiging van ‘Ondernemers 

voor ondernemers’, de schepen IS van Holsbeek, Anja Peeten en de GROS-leden zelf. 

GROS Holsbeek werkt niet met lidorganisaties, wel met ngo’s en gericht naar hun specifieke 

campagneperiodes. Ondernemers voor ondernemers is aangestuurd vanuit de Ehsal hoge-

school Brussel en mikt op ontwikkelingssamenwerking in de sub-Sahara, met als doel de 

plaatselijke projecten als een soort KMO zelfstandig te laten functioneren. Steun kan ofwel 

financieel door giften en/of microkredieten, of door expertise via ngo’s. Dit gebeurt de facto 

ook door de vierdepijlers in onze GRIS. 

Wereldraad Oud-Heverlee haalde inspiratie bij de Ekstermolengroep uit Vaalbeek, wat een 

denkgroep is binnen de ngo’s. Zij organiseren activiteiten rond bepaald thema’s zoals vluch-

telingen, FairTrade e.d. Het thema vluchtelingen is enkele jaren geleden volledig uitgewerkt, 

eerst via straatinterviews, nadien via bundeling van getuigenissen om dit alles in een sloteve-

nement te presenteren aan de bevolking, inbegrepen het uitgeven van een fotoboek over het 

thema. 
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Ook GROS Holsbeek is op zoek naar methodes om zichzelf meer in de kijker te zetten, via 

gerichte communicatie, via aanspreken van het middenveld, eveneens via het uitdragen van 

de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

Met het Dagelijks Bestuur hebben we een debatavond gevolgd over vluchtelingen, georgani-

seerd door GRIS Bierbeek. Zij kampen met dezelfde bezorgdheden rond hun werking en 

voelen de nood aan samenwerking. 

➢ De evaluatie van de tentoonstelling leerde dat we ons zelf moeten gaan presenteren bij het 

middenveld (scholen, jeugd, Landelijke Gilde, Femma, Davidsfonds Linden, enz.). Ook de 

arbeidersbeweging en arbeidersjeugd kunnen aangesproken worden (het zijn die syndicale 

actoren die in ontwikkelingslanden strijden voor de lokale bevolking). 

➢ De GRIS is ook een beleidsinstrument in samenwerking met de politiek waarvoor we wel 

degelijk een draagvlak hebben. 

➢ De essentie van ‘Internationale Samenwerking’ is eigenlijk ‘lokale samenwerking’ met een 

link naar de bekendheid van internationale thema’s, wat mogelijk is vanuit onze grote ach-

terban op velerlei vlakken. Het actief opzoeken van andere organisaties is wel een vereiste. 

‘Uitbreken’ is dan het doel. Kan bijvoorbeeld een reizende tentoonstelling in samenwerking 

met andere actoren? Kan een samenwerking met het middenveld een hefboomeffect teweeg 

brengen naar onze thema’s? Meer bekendmaking via de gemeente zou een mogelijkheid 

zijn, maar het infoblad laat ons geen ruimte meer toe, en is zelfs oninteressant geworden. 

Ook de gemeentelijke website is weinig overzichtelijk voor wat betreft internationale samen-

werking. 

Vraag 2: Onderstaande vragen vanuit de GRIS bleven zonder gevolg, rangschik ze naar prioriteit: 

Resultaat: 

1. De engagementsverklaring rond SDG’s is wel onderschreven, maar blijft zonder ac-

tieplan. 

2. Het gevraagde groeipad (budget) kwam er niet, evenmin een versoepeling tussen de 

subbudgetten. 

3. Formele vragen aan het college worden niet formeel beantwoord. 

4. Gevraagde betrokkenheid van de andere adviesraden blijft minimaal. 

5. Inschrijving in de lokale voedselstrategieën. 

Bedenkingen/bespreking: 

➢ Op stelling 5 na, waar we niet zo sterk op ingezet hebben, is het verschil tussen de ove-

rige stellingen niet zo groot. 

➢ De schepen vindt stelling 2 (het budget) ondergeschikt aan de andere thema’s, ook 

meent hij dat de communicatie met het CBS wel goed gaat en dat er wel degelijk een 

antwoord gegeven wordt. Reactie voorzitter: antwoorden volgen slechts na aandringen, 

eigenlijk eerder defensief, vooral op bepaalde controversiële thema’s, en meestal via 

mail door de ambtenaar of door de schepen, niet op een officiële manier vanuit het CBS, 

zoals zelfs bepaald wordt in het Organiek Reglement van de GRIS. 

➢ De vierde stelling is in wezen een samenvatting van de drie voorgaande. Van daaruit zou 

de GRIS graag wat meer formele antwoorden ontvangen over de evolutie en/of de be-

sluiten van onze vragen. 

➢ Quid toekomst: onze aandachtspunten laten valideren. Onze toegevoegde waarde als 

GRIS zou meer door de gemeente moeten gedragen worden, én ze zelf meer in de verf 

zetten, vanuit onze verbindende rol. 
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Vraag 3: wat vind je goed aan de werking van GRIS, intern? 

Antwoorden ALV:  

➢ enthousiasme, doorzetting, onderlinge samenwerking 

➢ openheid voor elkaar, goede voorzitter en secretaris, superveel inzet 

➢ energie bij elkaar vinden, je niet alleen voelen, Grondidee uitdragen, mensen laten nadenken 

➢ overleg, open discussie, betrokkenheid democratisch 

➢ betrokkenheid van de leden, nieuws rond gemeentelijke activiteit, nabespreking 

➢ Regelmaat, ruimte voor inbreng, samenwerking, transparantie en opvolging van de pro-

jecten, communicatie 

➢ De ambtenaar, het creatieve en sociale, de projecten spelen in op de actualiteit. 

➢ Samenspraak, open dialoog en positiviteit 

➢ De dynamiek, het sociaal engagement van de leden 

➢ Samenhang met veel geïnteresseerde leden. Werking naar buiten toe zou verder versterkt 

mogen worden (cfr. BIB-initiatief). Onbekend is onbemind. 

➢ Engagement van de leden, kritische blik, ruimte voor verschillende meningen. 

➢ Bekendmaking van diverse projecten bij mekaar, verslaggeving die houvast biedt. 

➢ Respect en aandacht voor alle lidorganisaties, vlotte samenwerking met Dagelijks Bestuur, 

veel openheid en engagement. 

Conclusie: deze antwoorden zijn min of meer gelijklopend, zitten allemaal in dezelfde sfeer. 

Wegens tijdsgebrek wordt deze evaluatie nu beëindigd, de drie resterende vragen worden op de volgende 

ALV behandeld. 

3. Projectsubsidies 2022 en 2023:  

De projectsubsidies 2022, door de ALV goedgekeurd, zijn zonder opmerkingen de commissie gepas-

seerd en worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 28 juni. Belangrijk na de goedkeuring is het in 

orde brengen van de betaalbewijzen (zie criteria in het verslag van de vorige ALV).  

Projectsubsidies 2023 kunnen ingediend worden, de einddatum is nog steeds eind oktober. 

4. Evaluatie AFF 2022:  

Een zestigtal deelnemers was zeer geboeid door de avondvertoning (Capharnaüm). Grote tevredenheid 

over de avond in zijn geheel, na de korte maar krachtige inleiding van Zuster Jeanne Devos. 

In totaal heeft het project € 577,5 opgebracht. Bovendien is er voor € 210 boeken verkocht. NDWM is 

zeer tevreden over de filmavond. 

Ook grote tevredenheid (leerkrachten én leerlingen) bij de vertoning voor de derde graad. Supa Modo is 

een mooie ontroerende film die toch wel wat emoties losweekte.  

Door omstandigheden verkoos GBS Linden om de film in de school zelf te vertonen. 

In 2023 organiseren we de vijftiende editie. 

Opmerkingen:  

➢ vraag om de projectie te verhogen om de zichtbaarheid op alle rijen te verbeteren. Wordt tech-

nisch nagezien. 

➢ Vraag om een bewegwijzering naar zaal Libbeke te plaatsen ter hoogte van de bibliotheek. 

5. Voortzetting BIB-activiteiten in 2022? 

Ideeën: 

➢ Reizende tentoonstelling, bijvoorbeeld naar geïnteresseerde scholen.  

➢ Er kan nagedacht worden vanuit een thema of vanuit een continent. Bijvoorbeeld rond het thema 

onderwijs maken verschillende vierdepijlers bij hun project de kans op onderwijs voor de plaat-

selijke kinderen mogelijk: Halaai Xale, Kisangani, Mwana Ukundwa, Impore (De Stip), Brick 

By Brick. Kan bijvoorbeeld in een eerste fase dit thema, geconcentreerd in Afrika, gezamenlijk 
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uitgewerkt worden om aan te bieden aan alle Lubbeekse scholen. Informatie kan gebundeld wor-

den, scholen kunnen bezocht worden, er kunnen lezingen gehouden worden in de BIB, ook ou-

derraden en ouders kunnen betrokken worden. Bijvoorbeeld Halaai Xale bezoekt de scholen in 

de vastenperiode, inbegrepen een sponsorvoettocht. Dit idee kan opengetrokken naar alle scho-

len en gedurende gans het jaar, in samenspraak met de scholen, niet ten voordele van elk project 

maar als algemene informatie - en op een didactische manier - over hoe moeilijk maar ook hoe 

noodzakelijk onderwijs is voor de ontwikkeling van een kind in Afrika.  

Zou dit idee kunnen passen in de dag van de mondiale vorming die elke school jaarlijks houdt? 

➢ Andere mogelijke piste in de BIB: een bekende spreker uitnodigen rond een bepaald thema. 

➢ Chris Delcourte nodigt de werkgroep GRIS-BIB uit om nog in juli samen te zitten. Johan zoekt 

met Chris naar een geschikte datum. 

Noot: het overleg met de BIB gebeurt op maandag 18 juli. 

6. Aanzet tot H-eerlijke markt en Week van de Duurzame Gemeentes in 2022: 

Een ad hoc-werkgroepje (Geert, Michiel, Johan, Christine, Guy) is samengekomen om dit voor te berei-

den. Volgend voorstel is afgesproken en zal voorgelegd worden aan het CBS van 27 juni. 

➢ Week van de Duurzame Gemeentes 2022: van 18 tot 25 september 2022. Het initiatief hiervoor gaat 

uit van de VVSG, die ook voor promomateriaal en dergelijke zorgt. 

o SDG-vlag hijsen, met aanwezigheid van de pers. 

o Organiseren van een vormingsmoment vanuit VVSG voor beleidmakers en ambtenaren. 

o Huldigingsmoment van lokale helden/ambassadeurs rond de SDG-pijler People, met als 

thema ‘Laat niemand achter’ wat staat voor het engagement van alle VN-lidstaten om ar-

moede uit te roeien, een einde te maken aan discriminatie en uitsluiting, en te verzekeren dat 

ook de meest kwetsbare groepen in onze samenleving mee kunnen genieten van sociale, eco-

nomische en ecologische duurzame vooruitgang. 

o Basisidee is inclusie: wie zich als organisatie, vereniging of als burgergroep - niet als per-

soon- daarin verdienstelijk heeft gemaakt kan voorgedragen worden als lokale held. Kandi-

daten zoeken gaat via de voorzitters van alle adviesraden, via de sociale kanalen van de ge-

meente (nieuwsbrief, website, intranet), via de GRIS-website en andere. De ad hoc-werk-

groep zal de lijst van kandidaten finaliseren, het CBS beslist. 

o Vrijdag 23 september wordt in de raadzaal een evenement hierrond gehouden. 

➢ H-eerlijke markt: zaterdag 22 oktober 2022 in zaal Libbeke. 

o Zelfde formule als vorige jaren: standjes met een combinatie van lokale duurzame productie 

en internationale solidariteit (uit te breiden naar inclusieve initiatieven?) Organisatie ervan 

ligt bij de dienst lokale economie en internationale samenwerking (Michiel). 

o Toevoegen van Straffe Streekproducten. Momenteel staan er zeven erkende Lubbeekse  ini-

tiatieven op de website. Michiel schrijft mogelijke nieuwe kandidaten aan om te wijzen op 

de mogelijkheid toe te treden als Straffe Streekproducent. Indien vijf erkende initiatieven 

deelnemen aan  de H-eerlijke Markt kan er een subsidie tot maximum 1200 euro worden 

aangevraagd. 

o Voorstelling van de geselecteerde lokale helden/ambassadeurs aan het publiek van de H-eer-

lijke Markt, soort publieksmoment vergelijkbaar met vorig jaar, maar zonder toespraken. 

Beide initiatieven passen in het plan om het participatieve gebeuren in Lubbeek te activeren. Vanuit 

de GRIS werd een brief verstuurd naar het CBS om dit open te trekken, weliswaar te laat om dit op 

de agenda van 2022 te krijgen, maar in voorbereiding van de week van de Duurzame Gemeentes in 

2023. Het CBS heeft een afvaardiging van de GRIS uitgenodigd op zijn vergadering van maandag 4 

juli. De GRIS wil er enkel het thema aanbrengen, niet de trekker of organisator ervan zijn. Het doel 

is om de SDG’s te promoten en samenwerking tussen alle adviesraden te stimuleren en te bekomen. 

http://www.grislubbeek.be/
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De voorzitter en de secretaris zullen aanwezig zijn en krijgen een mandaat van de ALV, de schepen 

nodigt andere geïnteresseerden eveneens uit. 

7. Jaarverslag 2021: voorstelling op de gemeenteraad van 26 april 2022: 

De gemeenteraadsleden werden door 5 GRISleden  in de patio onthaald, die voor de gelegenheid aange-

kleed werd met affiches rond het boek van Els Hertogen. Ook werd de GRIS-brochure overhandigd en 

werd iedereen uitgenodigd voor het AFF. 

Na de voorstelling door de voorzitter, werd hij van repliek gediend door de burgemeester die stelde dat 

het CBS eigenlijk dezelfde ideeën deelt en het zelfde wil als de GRIS, alleen verschilt de weg er naartoe 

zeer vaak. Naast complementen was er ook kritiek (lees: minder moraliserende tekst dan vorige jaren). 

Omdat de voorzitter geen recht meer had op wederwoord heeft hij persoonlijk aan de burgemeester een 

antwoord gegeven, met nogmaals een oproep tot dialoog rond het thema participatie, wat mogelijk mee 

heeft geleid tot de uitnodiging op het CBS van 4 juli. 

8. Opvang Oekraïense vluchtelingen in Lubbeek:  

Het opvanghuis heeft officieel de naam ‘Zomerhuis’ gekregen. De coördinator heeft alle vrijwilligers 

gemaild dat er deze week in totaal 17 of 19 mensen toekomen vanuit andere centra of gemeentes via 

Fedasil. Daarnaast is er de vraag naar buddy’s voor (in theorie) gemiddeld drie uren per week, voor hen 

zou evenwel voldoende ondersteuning moeten voorzien worden. De gemeente heeft er enorm in geïnves-

teerd, wetende dat dit initiatief als gevolg van het masterplan van KULeuven/Z.org eindigt in september. 

Een ontmoetingsmoment met vrijwilligers, ambtenaren, technische dienst en politici heeft reeds plaats 

gevonden. Vrijwilligers kunnen zich nog steeds melden. 

9. Ledenlijst GRIS en Transitie Lubbeek: 

Op de stevige argumentatie om Transitie alsnog als lid van de GRIS te erkennen, is door het CBS posi-

tief geantwoord, dwz Transitie is aanvaard als niet-stemgerechtigd lid van de GRIS. 

De geactualiseerde ledenlijst is eveneens goedgekeurd en wordt nog doorgestuurd. 

10. Opvolging lidorganisaties: 

a. Kisangani: nodigt alle GRIS-leden uit op hun infoavond waar ze een reisverslag brengen, met 

een overzicht van de projecten, en aangevuld met een aantal impressies, verzameld tijdens het 

recente bezoek aan de vzw. Vrijdag 1 juli in zaal Libbeke, met inschrijving vooraf. 

b. Refugee Walk: zondag 25 september 2022. Concrete nieuwe informatie is er niet, de deelne-

mers van vorig jaar hopen wel opnieuw in het Lubbeek te kunnen wandelen. De centrale wande-

ling vindt plaats in Antwerpen. 

c. GROS Holsbeek: (zie ook punt 2) 

Na de informatieronde werd in twee werkgroepen verder nagedacht op welke manier de werking 

kan verbeteren, een aantal elementen zijn geïnspireerd door onze GRIS-werking. 

Werkgroep communicatie: o.a. burgerbevraging in de bibliotheek, of aan het gemeentehuis tij-

dens openingsuren. Daarnaast wenst men prioriteiten en globale uitdagingen in de gemeente op 

te stellen om daarop verder te bouwen. En probeert men het ‘merk GROS’ in de kijker te zetten 

via een communicatiestrategie. 

Werkgroep SDG’ s: via connecties met andere adviesraden, met andere gemeentes, VVSG in-

schakelen, middenveld, scholen en jeugdverenigingen betrekken via een positieve benadering. 

Interessant vonden ze de afvaardiging van scholen en jeugdverenigingen in onze GRIS. 

Er is ook de specifieke vraag gesteld naar het samenwerken met andere gemeentes vanuit de 

noodzaak om de thematiek breder bekend te maken. Een uitnodiging van Oud-Heverlee zou al-

vast moeten volgen. 

Opmerking vanuit de ALV: quid Noord-Zuidwerking van de provincie? De werking van de pro-

vincie is veranderd qua subsidies, dwz: aanvragen moeten voldoen aan duurzaamheidseisen en 

dus aan de SDG’ s, ze organiseert nog steeds open vormingsavonden, vooral gericht naar 
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vierdepijlers. Ook houdt de provincie zich bezig met grondgebonden materies, niet meer met 

persoonsgebonden items. Hoe en of er nog samenwerking met Grissen en Grossen bestaat is on-

duidelijk, wordt door de schepen nagevraagd.  

Andere mogelijkheid: een open GRIS met andere gemeentes organiseren en iemand van de pro-

vincie vragen om toelichting te geven over hun specifieke werking. 

11. Varia:  

a. Mamadepot: oproep naar meer vrijwilligers in de vakantieperiode: er zijn een zeventiental hel-

pers nodig om alle ‘shiften’ te kunnen bemannen zowel in het praktisch werk als in de verkoop 

op zaterdag, maar ook opdat tegelijk de workshops voor de kinderen en de ontmoetingsmomen-

ten kunnen blijven plaats vinden. 

b. Vrijetijdsplatform: stand van zaken? 

Antwoord schepen: van de mensen die op de gemeente werken hebben twee personen ontslag 

genomen, een tweede is halftijds gaan werken. Het vrijetijdsplatfom bestaat nog, maar is in zijn 

techniciteit niet uitgewerkt, waardoor het momenteel niet werkzaam is. Dat blijft een bekommer-

nis niet in het minst omdat er veel tijd is in gestoken. 

12. Nieuwe data: 

ALV: donderdag 22 september 2022 

 

 

Verslag: Guy Sprengers 
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