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GRIS ALV-vergadering 27 september 2018 

Agenda 

1. Verslag ALV 31 mei 2018 

2. Evaluatie 

a. Wereldmarkt op 10 juni 

b. Lubbeek Feest op 8 juli 

c. twee vragen op het verkiezingsdebat Kiespijn op 19 september 

d. Lokale helden op 21 september 

3. Stand van zaken  H-eerlijke Markt op 7 oktober. 

4. Opvolging aanwezige lidorganisaties. 

5. Verkiezingen: antwoorden politieke partijen: zie website GRIS 

6. Financies: 

a. sponsoring Lien Vanderschueren (opvolging) en  Vermeiren Margot (aanvraag) 

b. sponsoring Refugee Walk 

c. goedkeuring advies GRIS over de projectsubsidies 2018. Stemmen over 1 bezwaarschrift. 

d. Stand van zaken projectsubsidies 2019  

e. Budgetoverzicht 2018 

f. Budget 2019 

7. Internationale dag van de vrede: oproep burgemeesters kernwapenvrije samenleving 

8. Varia: vrijetijdsgids, vorming Fairtrade op 11.10, andere. 

 

 

 

Aanwezigheden: 

Stemgerechtigde leden 

  

Aanwezig:  Christine D’aes, Valentijn De Smedt, Johan Flamez, Guy Sprengers Jos Swinnen, 

Anne Bongaerts, Astrid Costermans,  Francis De Blauwe, Magda Heireman, Helene 

Huybens, Rina Robben, Pieter Sermeus, Luc Vandegaer, Bieke Verlinden 

Verontschuldigd: Barbara Brugmans, Piet Laga 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Geert Bovyn, WalterVangoidsenhoven,  

gemeente: Jo Pierson (schepen IS), Sandra Bogaerts (gemeente) 

 

Verontschuldigd:  Werner Boullart, Jos Corveleyn, Arnout Fierens, Dirk Maes, Tom Petré, Kurt Ver-

moesen 

 

Uitgenodigd:   Lien Vanderschueren, Margot Vermeiren 
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We verwelkomen vooraf 2 gasten: Margot Vermeiren, studente geneeskunde, komt haar project in Nepal 

voorstellen. Lien Vanderschueren vertelt hoe hun project in Oeganda is verlopen. 

Lien Vanderschueren: terugkoppeling van hun missie, na de eerste presentatie op de ALV van december 

2017. 

Ter herinnering: Humasol is een vzw met als doelstelling hernieuwbare energie, water en duurzame 

technologie toegankelijk te maken voor iedereen, met werkterrein in Afrika, Azië en Zuid-Amerika, en 

in nauwe samenwerking met lokale partners in het Zuiden. Alle projecten worden uitgevoerd door stu-

denten en vrijwilligers, na een grondige voorbereiding in België. 

Lien is samen met drie andere studenten-bio-ingenieurs in Oeganda gaan werken in de zomermaanden. 

Waar voordien gepland was om de verwerking van plastiek onder handen te nemen, hebben ze zich moe-

ten aanpassen en hebben ze ingezet op het composteren, op het terug werken met organische fracties. 

Onder meer het ophalen was belangrijk, ook de financiële analyse was heel noodzakelijk in Oeganda, 

maar vooral de markt openstellen was moeilijk omdat de mensen compost niet kennen. Daarom zijn ver-

schillende kanalen aangewend: uitnodigen van boeren – bezoeken van bedrijven – contacteren van boe-

renorganisaties – netwerken en onderzoek naar velden. 

In gans het procedé naar goede en snelle compostering is gezocht naar speciaal afdekmateriaal, zoals 

Toptex. Tijdens de opleidingen die ze overal gaven, hadden ze het gevoel dat de plaatselijke werknemers 

mee waren met het project en zagen ze dat inderdaad compost kan gemaakt worden. Tegelijk hebben de 

studenten alle kennis gebundeld in een composteergids t.a.v. de lokale partners die het project verder 

moeten zetten en kenbaar maken. 

Conclusie: ondanks het feit dat ze zich anders moesten organiseren dan oorspronkelijk gepland, is het 

een geslaagde missie geworden, waarbij ze hopen dat die nog verdere opvolging krijgt, ook vanuit de fa-

culteit. 

Door deze terugkoppeling komt dit project in aanmerking voor de tweede schijf van sponsoring (zie ver-

der). 

Margot Vermeiren - Gezondheidszorg in Nepal van 30/7/18 tot 19/8/18. 

‘Work the World’ is een Britse organisatie die vrijwilligerswerk en stages in de gezondheidszorg aan-

biedt in ontwikkelingslanden. 

Margot verbleef in Pokhara, de tweede grootste stad na Kathmandu, met zo’n, 255000 inwoners. Ze 

werkte er in het Gandaki Medical College, wat een opleidingsziekenhuis met 750 bedden is, met uiteen-

lopende specialisaties en waar patiënten vooraf aan de behandeling moeten betalen. Desondanks is er 

geen privacy, amper hygiëne en nauwelijks medisch-technische mogelijkheden. Margot heeft vooral 

vrijwilligerswerk gedaan met kinderen, wat haar een grote voldoening gaf, ook omdat de samenwerking 

met de plaatselijke gezondheidswerkers, zowel artsen als verpleegkundigen, hartelijk verliep. 

De volgende weken zijn ze verder het land ingetrokken om te gaan helpen in plaatselijke kleine zorgenti-

teiten, in primitieve omstandigheden, maar te midden van de bevolking, met ook hier een zeer grote ap-

preciatiegraad. 

Ook deze presentatie kan in aanmerking komen voor de eerste schijf van sponsoring (zie verder). Om 

van de tweede schijf te genieten is een terugkoppeling nodig ergens in Lubbeek, dit mag ook in de scho-

len of bij jeugdbeweging of op de Grisvergadering. 
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1. Goedkeuring verslag 31 mei 2018: 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

2. Evaluatie:  

a. Wereldmarkt op 10 juni 

Voor het eerst als Gris georganiseerd, de voorgeschiedenis is gekend. Vijftien standen waren 

aanwezig op het wereldmarktterrein, rond de klaprozen. Hoewel er steeds een grote opkomst 

is voor het octaaf, is de weg naar de markt moeilijk te belopen, de meerwaarde van de eerste 

editie werkt niet meer. Wie langs kwam toonde wel belangstelling. 

Reacties: 

➢ De rondgang van gemeenteraads- en OCMW-leden was in orde. 

➢ Standhouders met verkoopmateriaal zijn overwegend tevreden, wie enkel een bood-

schap heeft iets minder. 

➢ Het publiek van het octaaf zelf is wel sociaal voelend, misschien is het waardevol 

om eens een andere dimensie aan te bieden. Deze formule is al vaker herhaald, moet 

het terrein anders worden ingedeeld om buffet en markt meer te vermengen? 

➢ Blijft onze vraag om meer Fairtradeproducten te gebruiken en afvalarm te denken 

(recupereerbare bekers bijvoorbeeld), maar dit is nog niet doorgedrongen bij de Pa-

rochieploeg. 

Wat zich volgend jaar eventueel aanbiedt, zien we dan wel. 

b. Lubbeek feest op 8 juli 

Slechts enkele standen in vergelijking met de wereldmarkt.  

Het SDG-koffiebonenspel trok behoorlijk wat aandacht. 

De stand van SIAL eveneens, met voor het eerst – naast de klassieke informatie – een 

‘workshop sleutelhangers maken’ uit gebruikt canvas. 

Algemeen stonden er veel klassieke kramen (lees: eten en drinken), en stonden de Gris-

standen wat apart. 

c. Twee vragen op verkiezingsdebat Kiespijn op 19 september 

De voorzitter had twee vragen voorbereid, gefilterd uit de bevraging aan de politieke partij-

en, ze zijn echter niet aan bod gekomen. 

d. Lokale helden op 21 september 

Persmoment en feestelijk afsluiten van de week van de duurzaamheid van de gemeentes. 

Het initiatief ‘Lokale helden’ was genomen door de VVSG (Vereniging voor steden en ge-

meenten) en werd opgenomen door het College. De effectieve uitvoering is echter pas laat 

op gang gekomen. 

Concreet is een uitnodiging gelanceerd via website, facebook en mailing om lokale helden te 

nomineren. Hierop is beperkte respons gekomen. De ambtenaar internationale samenwer-

king, de voorzitter van de Gris en de schepen duurzaamheid hebben – op basis van enkele 

criteria – zestien helden geselecteerd. De helft hiervan zijn Gris-leden.  

Uiteindelijk werd het een geslaagde organisatie omdat hierdoor verschillende SDG’s zicht-

baar werden gemaakt en lokaal verankerd.  

Na deze stap om de SDG’s te implementeren is het volgende doel het organiseren van de ra-

den-generaal. 

3. Stand van zaken H-eerlijke markt op 7 oktober: 

Doordat het een overwegend provinciaal aangestuurde organisatie is, kan de H-eerlijke markt plaats 

vinden in een grote tent (40m x 15m). Daarin komen een 25-tal standen. Het SDG-koffiebonenspel 
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zal ook zijn stek krijgen. Vanuit de gemeente is er het initiatief om vogelverschrikkers te maken met 

oude kleren uit de kringloopwinkel. 

Affiches en flyers zijn verdeeld in Groot-Lubbeek. 

Het budget is voor deze markt opgetrokken naar € 3500, waarin verschillende kosten voor de organi-

satie, voor het betalen van fanfares, voor de catering, voor drukwerk en zo meer. 

4. Opvolging aanwezige lidorganisaties: 

➢ 11.11.11: 

De komende campagne kent in Lubbeek zijn klassiekers, naast de huis-aan-huis-omhaling, 

waarvoor elk jaar de nodige inspanning moet gedaan worden om voldoende omhalers te vinden 

in elke deelgemeente. 

Klassiekers zijn: Politieke campagne aan de Lindense scholen op 26/10, Sint-Maartensvuur op 

10/11, Spaghettislag scouts Linden op 11/10, Pellenberg buurt op 17/11. 

➢ Artsen zonder vakantie: 

o Jos vertrekt op 14 oktober naar Congo voor een missie met Chaînes d’espoire (Ketens 

Van Hoop). Zijn doel is kinderen met klompvoeten te helpen, gelijk met welke organisa-

tie. 

o Jos wenst een oproep te doen om een evenement te organiseren – zij het een panelge-

sprek of een voorstelling van projecten – met de verschillende Grisleden die in Afrika 

werken, waar het dan vooral om het inhoudelijke van het project moet gaan, en niet om 

de verkoopartikelen die bijvoorbeeld op een wereldmarkt worden aangeboden, net om 

hun organisatie kenbaar te maken aan de Lubbekenaar. 

De ALV vindt dit een goed voorstel, er kan ook gewerkt worden rond landen of rond een 

thema (bvb. kinderen of gezondheidszorg). Jos doet een eerste aanzet na zijn missie. 

➢ Fifala; aankondiging dat op 21 oktober van 17u af een Fifala-eetdag wordt gehouden in het Ba-

lanske. Zuster Suzy uit Mali is aanwezig en brengt een getuigenis. 

➢ BBSC:  

o Journalist Jean-Pierre Coppens is zes maanden gaan trekken van Noord naar Zuid in Ne-

pal en heeft een documentaire gemaakt over deze route. De naam is ‘De goden van de 

bergen’. Het is zijn derde documentaire, bij een vertoning gaat de opbrengst naar de 

BBSC. 

Luc vraagt aan de Gris of de film niet op ruimere schaal kan vertoond worden, eventueel 

in kader van het AFF. 

o Concert Klaproos 14-18, op zondag 21 oktober om 14u30 in de kern van Binkom. Het is 

een muziekproject rond het thema oorlog.  

➢ SIAL: vraag naar helpende handen bij de Refugee Walk op 30 september in Mechelen. 

5. Verkiezingen: antwoorden politieke partijen: 

De voorzitter verwijst naar de Gris-website. Vraag is hoe we deze antwoorden nog meer in de be-

langstelling kunnen zetten. De ALV vindt het anderzijds vreemd dat in geen enkele verkiezingsfol-

der de naam internationale samenwerking terug te vinden is. 

Alleszins kunnen we de politieke partijen zo nodig wijzen op hun antwoorden. 

6. Financies: 

a. Sponsoring Lien Vanderschueren (opvolging) en Margot Vermeiren (aanvraag): 

i. Lien Vanderschueren (Humasol): goedkeuring van de ALV om de tweede schijf van 

sponsoring (€ 200) toe te kennen na deze terugkoppeling. 

ii. Margot Vermeiren (Nepal): goedkeuring voor de eerste schijf van € 200. Na terug-

koppeling aan de ALV of bijvoorbeeld aan de scholen, kan Margot aanspraak maken 

op de tweede schijf. 
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b. Sponsoring Refugee Walk op 30 september: er zijn dit jaar drie aanvragen die worden goed-

gekeurd door de ALV. 

c. Goedkeuring advies GRIS over de projectsubsidies 2018; stemmen over één bezwaarschrift. 

i. Initieel had de ambtenaar I.S. gevraagd aan het CBS om een versneld akkoord te ge-

ven op de ingediende projectsubsidies 2018, om dan ook versneld te kunnen uitbeta-

len. Hierop heeft Lubbeek Leeft, bij monde van Mon Celis een bezwaarschrift inge-

diend tegen de goedkeuring in het advies van het dagelijks bestuur van de project-

subsidie aan Halaai Xale.  

ii. Dit is een primeur voor de ALV van de Gris, want nooit voorgevallen in 16 jaar. Het 

Dagelijks Bestuur heeft daarom de stemmingsprocedure opgestart samen met de 

administratie van I.S.  

iii. Verloop: 

1. De voorzitter leest de tekst van het ingediende bezwaar voor gevolgd door 

de tekst van het antwoord van het dagelijks bestuur met de vraag het be-

zwaar in te trekken. Het bezwaar wordt toch aangehouden.  Het bezwaar 

gaat uitsluitend om het gebruik van de huidige naam Halaai Xale, die weinig 

afwijkt van de vorige naam Haaila Xale. 

2. Er worden door de aanwezigen vragen gesteld aan de betrokkenen teneinde 

een standpunt te kunnen bepalen (zie verder) 

3. Er wordt anoniem gestemd door de aanwezige stemgerechtigde leden met 

voorgedrukte stembiljetten  

4. De lijst van stemgerechtigde leden, goedgekeurd door het college van 

12.03.2018, wordt voorgelezen. Er zijn op deze ALV elf stemgerechtigde 

leden aanwezig. 

iv. Alvorens over te gaan tot de stemming is er ruimte voor vraagstelling en toelichting. 

Hiervoor is voor Lubbeek Leeft niet Mon Celis aanwezig, wel zijn partijgenoot Wal-

ter Vangoidsenhoven. 

1. Welke informatie is er gekend over de ontbinding van de vorige vzw, is dit 

een beslissing van een rechtbank en heeft die naam een bepaalde betekenis? 

Antwoord: de vorige vzw is ontbonden op 12 februari 2016 en heeft van dan 

af geen enkele activiteit meer gedaan. Op 25 februari 2016 is de nieuwe vzw 

met de huidige naam opgericht. Bij de ontbinding is er geen rechtszaak ge-

weest, wel een onderzoek bij de Kamer van Koophandel omwille van dezelf-

de klacht; ook daar is de aanklager in het ongelijk gesteld. De naam Halaai 

Xale betekent ‘welkom kinderen’. 

2. Waarom is het bewaar dan gehandhaafd? 

Antwoord: het standpunt om bezwaar in te dienen is door Lubbeek Leeft 

aangenomen op verzoek van Mon Celis. 

3. Heeft Mon Celis persoonlijke bindingen met de aanklagers, waardoor hals-

starrig wordt vast gehouden aan dit bezwaar? 

Antwoord: los van het feit dat Mon Celis contacten heeft met de familie pleit 

Walter VG voor overleg tussen mensen.  

4. Oproep van Walter VG aan Halaai Xale: hij wil tijd maken om samen te zit-

ten en te bemiddelen in deze kwestie. 

Antwoord Halaai Xale: de vorige vzw is gestopt, er is een uitspraak, de hui-

dige vzw doet zijn werk en heeft met de vorige niets meer te maken en is bo-

vendien transparant naar de Lubbeekse bevolking. 

   De voorzitter concludeert: 

➢ Er is niets mis met het indienen van een bezwaar. 
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➢ De procedure bestaat en wordt toegepast. 

Uitslag geheime stemming:(stemmen worden geteld door de voorzitter, de ambte-

naar en een onafhankelijke getuige) 

➢ Het bezwaar is verworpen, de projectsubsidies worden toegekend aan alle 

ingediende projecten. 

➢ Dit besluit wordt voorgelegd aan het CBS en verder aan de gemeenteraad. 

➢ Alle veertien aanvragers krijgen een gelijk bedrag, namelijk € 1000/project. 

d. Budgetoverzicht 2018: 

Een financieel overzicht van de dienst internationale samenwerking toont dat de uitgaven 

van de GRIS solide zijn. Van de € 22000 die begroot werd, is € 19672,46 uitgegeven. 

Het budget van de H-eerlijke markt 2018 staat los van de andere budgetten, hiervoor is € 

3500 begroot. Momenteel is er een goedkeuring voor € 3327,68, een bedrag dat nog zal wij-

zigen na afrekening van de verschillende onkosten. 

e. Stavaza aanvragen projectsubsidies 2019: 

Momenteel zijn aanvragen ingediend door Wereldsolidariteit, BBSC, Nicamigos, Suyana 

Peru, Mwana Ukwanda en Halaai Xale. De officiële deadline is 1 oktober 2018. 

f. Budget 2019: 

Een vragenronde is gestart omdat er in het verleden opmerkingen waren: 

➢ over de verdeling en over de hoegrootheid van het budget; uit een rondvraag aan de 

politieke partijen blijkt dat de vraag leeft om het budget op te trekken naar € 2,5 per 

inwoner (analoog aan wat 11.11.11 ophaalt tijdens de campagne). 

➢ vraag om de tussenschotten tussen de verschillende posten op te heffen om budget-

ten te kunnen transfereren, wat technisch mogelijk is, maar een politieke beslissing 

is. 

Antwoord schepen I.S.:  

➢ de gemeente wenst de totale enveloppe op € 22000 te houden zoals in het meerja-

renplan beslist was. Eventueel kan de volgende coalitie een andere beslissing nemen 

over het opheffen van de tussenschotten. 

➢ De schepen doet het voorstel om van de € 2000 sponsoring € 1000 over te dragen 

naar de post projectsubsidies. 

Nazicht van de besteedde gelden voor sponsoring leidt naar volgend compromis: voorstel 

om van de € 2000 wordt in het budget 2019 € 800 over te zetten naar de projectsubsidies. 

7. Internationale dag van de vrede: oproep burgemeesters kernwapenvrije samenleving: 

Na een vroegere discussie op de gemeenteraad, met negatief resultaat, doet de Gris een oproep om  

volgende vragen terug voor te leggen aan de gemeenteraad; 

➢ Vraag om de vredesvlag uit te hangen 

➢ Dit kenbaar maken aan de bevolking 

➢ Dat Lubbeek zich aansluit aan de kernwapenvrije samenleving. 

De schepen duurzaamheid antwoordt dat de vlag er is maar niet het ganse jaar wordt uitgehangen, en 

dat de tekst om de petitie te ondertekenen is afgewezen.  

 

8. Varia: 

a. Vrijetijdsgids: hierin zijn een achttal Gris-leden opgenomen. Dank aan Kurt Vermoesen om 

hiertoe het initiatief te nemen 

b. vorming FairTrade: op 11 oktober wordt in Leuven een vorming georganiseerd. Saskia is in-

geschreven, zijn er nog kandidaten? 

c. 11.11.11 lanceert een petitie om geldtransporten naar de herkomstlanden van vluchtelingen 

te herbekijken omdat de banken hiervoor een tarief van 7,5% gebruiken. Het voorstel is om 
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dit terug te schroeven naar 2,5%. Elke organisatie kan dit ondertekenen. Het Dagelijks Be-

stuur zal hierover een beslissing nemen. 

d. Mededeling:  

i. Gris Tienen houdt op 3/10 een vormingsavond rond migratie (info op www.11.be)  

ii. Op 6 oktober is er in Tienen in pand 10 een gratis chocoladeproeverij. 

9. Data volgende vergadering: 

Nieuwe ALV: donderdag 13 december 2018 om 19u30, tevens de laatste vergadering binnen deze 

legislatuur. 

 

 

 

Verslag: Guy Sprengers. 

http://www.grislubbeek.be/
http://www.11.be/

