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GRIS ALV-vergadering 31 maart 2022 

Agenda: 

1. Goedkeuring verslag 2 december 2021 

2. Afrikafilmfestival  Lubbeek op vrijdag 6 mei 2022 

3. Financies: 

- Overzicht en Advies projectsubsidies 2022 

- Factuur brochure GRIS en prints tentoonstelling 

- Andere aanvragen? 

4. Opvolging  lidorganisaties: thema 11.11.11. in 2022, andere ter plaatse te bepalen. 

5. Erkenning ledenlijst GRIS door het college 

6. Jaarverslag GRIS 2021 op de gemeenteraad van april? 

7. Solidariteit met Oekraïne en andere rampgebieden in de wereld 

8. Evaluatie bibactiviteiten - Halfwegevaluatie en vooruitblik 2022-2025 

9. Varia en nieuwe data 
 

 

 

 

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

  

Aanwezig:  Christine D’aes, Johan Flamez, Magda Heireman, Julie Hendrickx, Helene Huybens, 

Dirk Maes, Pieter Sermeus, Guy Sprengers 

Verontschuldigd: Barbara Brugmans, Astrid Costermans, Marianne Costeur, Valentijn De Smedt, 

Wouter Gevaerts, Liesbeth Smeyers, Luc Vandegaer, Bieke Verlinden 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Johan Bulteel 

gemeente: Marijke Sué (vervanger Michiel Awouters, ambtenaar IS), Geert Bovyn 

(schepen IS) 

 

Verontschuldigd:  Kirsten Baeyens, Werner Boullaert, Marijke Gidts, 

 

Uitgenodigd:   
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1. Goedkeuring verslag ALV 2 december 2021: 

Unanieme goedkeuring van het verslag. 

Reflectie rond de bespreking van 11.11.11: de koepel investeert niet enkel in noordactiviteiten, maar 

heeft ook een verdeelsleutel om een aantal ngo’s - die ook in Lubbeek actief zijn – te steunen bij hun 

projecten. 

2. Afrikafilmfestival  Lubbeek op vrijdag 6 mei 2022: 

Op het overleg van 15 februari is de filmkeuze vastgelegd: voor de scholen wordt het ‘Supa Modo’, een 

Keniaanse film op maat van de derde graad, door JEF-Jeugdfilmfestival aanbevolen. De film is beschik-

baar bij Bevrijdingsfilms. VBS Sint Martinus en GBS De Stip hebben formeel bevestigd aanwezig te 

zijn, GBS Pellenberg enkel mondeling, maar dit wordt nog nagevraagd. GBS Binkom heeft zich alsnog 

verontschuldigd. 

Avondvertoning: ‘Capharneüm’, een film uit Libanon die in 2018 de juryprijs behaalde in Cannes.  

Michiel en Guy hebben de officiële lijst overlopen met vragen aan de gemeente (toekennen zaal, logis-

tiek, aankondiging via Infoblad en panelen, catering receptie, huur films). Het CBS heeft deze ondersteu-

ning bevestigd. Een offerte van de Wereldwinkel Kessel-lo mag aangevraagd worden. 

Er zijn 800 flyers beschikbaar voor verspreiding in handelszaken en aan de scholen, die hiervan nog ver-

wittigd worden. De elektronische flyer is met de agenda van de ALV meegestuurd en mag massaal door-

gestuurd worden. Michiel maakt van de officiële AFF-affiche een eigen affiche met onze informatie. 

Verspreiding hiervan en van flyers gebeurt in Linden door Helene, in Pellenberg door Dries, in Lubbeek 

door Johan en Guy, in Binkom door Christine. Bemerking: steeds meer handelszaken laten geen affiches, 

sommige zelfs geen flyers meer toe. 

Julie verzorgt de voorstelling van haar project en voorziet (huis-)personeel voor de bar. 

Concrete afspraken voor de dag zelf worden nog doorgestuurd. 

AFF Leuven: GRIS Lubbeek is uitgenodigd voor de openingsfilm (met receptie) op vrijdag 22 april, in-

schrijving is wel nodig. Het ganse programma loopt van 22 april tot en met 7 mei. 

3. Financies:  

a. Overzicht en advies projectsubsidies 2022 

Het overzicht is opgemaakt in het gekende format. Alle aanvragen zijn doorgenomen en beoor-

deeld naar de verschillende criteria (uitleg project, financieel plan, rekeningnummer enz), zo no-

dig werd extra informatie gevraagd. Op basis daarvan zijn de dertien aanvragen goed bevonden. 

Het advies aan het CBS wordt door de ALV goedgekeurd en wordt via de ambtenaar en de sche-

pen overgemaakt aan de algemeen directeur, met de uitdrukkelijke vraag om dit advies niet te 

laten liggen tot de gemeenteraad van oktober zoals vorig jaar het geval was, maar om ze sneller 

te behandelen vooral in kader van het verzamelen van financiële bewijstukken wat maar kan ge-

beuren na goedkeuring van de projectaanvraag. De voorzitter stelt de gemeenteraad van juni als 

uiterste datum van agenderen voor, administratief moet de aanvraag daarvoor begin mei gebeu-

ren. 

Cave: de financiële bewijsstukken moeten ter plaatse gebruikte betalingsbewijzen zijn ten be-

drage van het subsidiebedrag dat is goedgekeurd en in correlatie met de aanvraag. Bemer-

king/vraag aan het beleid: de opmaak van een duidelijke tekst met de criteria is nodig. Hoe snel-

ler de bewijzen zijn aangeleverd, hoe sneller de uitbetaling ook kan gebeuren. Uitzonderlijk werd 

in 2021 tweemaal overgeschreven: eerst de projectsubsidie zelf, nadien het deel van de niet ge-

bruikte middelen (sponsoring, subsidies voor Noord-activiteiten), als compensatie omwille van 

het feit dat GRIS-leden niet in aanmerking kwamen voor het Coronanoodfonds. 

Aanvragen voor de projectsubsidie 2023 moet vόόr oktober ingediend worden. De bepaling van 

die termijn wordt – tezamen met nog enkele anomalieën in de subsidiereglementen - best herzien 

omdat het gaat om subsidies van het volgende jaar. Ook de onduidelijke communicatie over de 

GRIS via de gemeentelijke website moet bekeken worden. 
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b. Factuur brochure GRIS en prints tentoonstelling: 

Deze is zwaarder uitgevallen dan we oorspronkelijk hadden aangevraagd; € 578,76 ipv € 400. 

Redenen zijn dat de brochure meer pagina’s bevatte dan oorspronkelijk gedacht met ook een gro-

tere oplage, en dat ook het drukwerk voor de tentoonstelling door Nelma is gemaakt. 

In samenspraak met de schepen en de ambtenaar is een nieuwe aanvraag niet nodig, het gaat om 

een redelijke prijs, het was meer dan de moeite waard en het materiaal kan later nog gebruikt 

worden. 

Dit bedrag valt onder de subsidies voor Noord-activiteiten 2022. 

c. Andere aanvragen: voorlopig zijn er geen nieuwe aanvragen. 

4. Opvolging lidorganisaties:  

a. Fifala vzw: 

Omwille van een verhuizing via Wilsele naar uiteindelijk Aarschot, neemt Magda en dus Fifala 

ontslag uit de GRIS. De vergaderingen vond ze altijd energiek en interessant, alsook het aanbod 

aan mooie activiteiten waar ze steeds graag aan deelnam. In Aarschot gaat ze aansluiten bij acti-

viteiten rond internationale solidariteit, waar vrijwilligers actief bij betrokken worden (Wereld-

winkel, GRIS, andere, …). 

Fifala vzw gaat gewoon verder, én ze wil verder op de hoogte blijven van onze GRIS (niemand 

wordt van de lijst geschrapt, tenzij op expliciete vraag). Interessante Fifala-info mag altijd door-

gestuurd worden. 

De voorzitter herhaalt dat de ALV een open vergadering is waarop iedereen altijd welkom is 

zonder daarom (stemgerechtigd) lid te zijn. Magda was een goede kracht in de GRIS en in de 

kern, hij dankt haar voor de vele jaren van prima samenwerking en aanwezigheid.  

b. ‘11.11.11: 

Ter informatie: het jaarthema is bekend gemaakt: ‘Klimaatrechtvaardigheid en schuldverlich-

ting’. 

c. WSM: in Leuven vindt van 14 april tot 21 mei het mondiale stadsfestival Mundo Moves plaats. 

Op donderdag 21 april houdt de WSM-stuurgroep Leuven een info- en debatavond rond het 

thema ‘Gezondheidszorg in tijden van Corona, lessen uit Guatemala, Cuba en België’. Hoe is de 

gezondheidszorg en de sociale zekerheid in die ontwikkelingslanden georganiseerd, welke lessen 

kunnen eruit getrokken worden. Een uitnodiging volgt.  

d. Halaai Xale: zondag 24 april is er opnieuw een ontbijtbuffet in de parochiezaal van Sint-Bernard. 

e. Transitie: repaircafé in het Dienstencentrum, ook op zondag 24 april. 

f. Hartje Hageland: elke inwoner van 60+ heeft een specifieke enquête ontvangen over wonen en 

de persoonlijke visie naar wonen in de toekomst, wat past in een algemeen woononderzoek van 

Hartje Hageland. Geert roept de aanwezig 60+-ers op om de bevraging in te vullen én op te stu-

ren. Kan ook digitaal ingevuld worden. 

5. Erkenning ledenlijst GRIS door het college: 

Een actualisatie van de ledenlijst moest in samenspraak met de ambtenaar uiteindelijk niet naar het CBS 

doorgestuurd worden. 

Twee elementen speelden hierin mee:  

➢ Op de geargumenteerde vraag (zijnde gemeenschappelijke interesse inzake duurzame ontwikke-

ling) van Transitie om lid te worden van de GRIS (cfr. vorige ALV) heeft de ambtenaar kort ge-

meld dat die kandidatuur niet is weerhouden – door wie is niet gekend - en dus geen lid van de 

GRIS mag worden. Uitleg: de doelstellingen zijn verschillend: GRIS heeft als kerntaak internati-

onale solidariteit, Transitie is bezig met duurzaamheid. Deze argumentatie slaat volgens de voor-

zitter nergens op, omdat duurzaamheid - via de SDG’s en andere thema’s - constant aanwezig is 
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op de agenda van de GRIS. Bovendien wegen de kerntaken van Transitie wel degelijk op de in-

ternationale samenwerking, bijvoorbeeld de invloed van klimaatveranderingen in ontwikkelings-

landen, maar evenzeer op het lokale niveau. De band van de GRIS met de SDG’s  werd ook dui-

delijk beschreven in het memorandum om internationale samenwerking te laten evolueren naar 

een lokaal mondiaal beleid om meer thema’s dan enkel projectwerking aan bod te laten komen. 

De schepen beklemtoont dat hij die argumenten op het college heeft aangehaald, maar dat ze on-

voldoende gefundeerd werden gevonden om het onderscheid te maken tussen de GRIS met inter-

nationale samenwerking, en Transitie met klimaatveranderingen. Omdat de ALV een open ver-

gadering is kan Transitie wel deelnemen maar zonder stemgerechtigd lid te zijn. 

Op bijkomende vragen van de voorzitter is nog geen antwoord ontvangen. Dit thema komt terug 

bij de halfweg-evaluatie. 

➢ Iedereen die nu op de lijst staat kan lid blijven van de GRIS, maar voor het dagelijks bestuur is 

het nog niet duidelijk wie nu wel of niet stemgerechtigd kan zijn. Voorbeeld: vertegenwoordi-

gers van het onderwijs werden niet meer weerhouden als stemgerechtigd hoewel dit volgens de 

letter wel kunnen zijn. 

De voorzitter heeft op zijn bemerkingen nog steeds geen antwoord gekregen, en vraagt om de 

ledenlijst toch voor te leggen aan het college om ze officieel te onderschrijven onder meer om 

duidelijkheid te hebben mocht het ooit tot een stemming moeten komen. 

Vraag: wat denkt de ALV over de argumentatie rond het lidmaatschap van Transitie? 

➢ Men kan verwijzen naar de verslaggeving van de verschillende GRIS-leden die moeilijkheden 

door klimaatverandering al ondervonden in het land van hun project, en dit ook op al ter sprake 

gebracht hebben in de vergaderingen, wat er op wijst dat er een expliciete band is. 

➢ Zie het thema 11.11.11 voor dit jaar: klimaatrechtvaardigheid en schuldverlichting. 

➢ Hopelijk speelt er geen politiek argument (beleid-oppositie) 

➢ Klimaat en duurzaamheid zit alleszins in de doelstellingen van SDG’s, en meerdere lidorganisa-

ties zijn met meerdere van die doelstellingen aan de slag. Cfr. jaarverslag. 

Conclusie:  het dagelijks bestuur formuleert een nieuwe aanvraag, met verwijzing naar een uitgebreidere 

argumentatie. 

6. Jaarverslag GRIS 2021 op de gemeenteraad van april: 

Het verslag is klaar naar inhoud. De administratie verzorgt de lay-out. Zodra dit klaar is wordt het jaar-

verslag naar alle betrokkenen gezonden en op de website geplaatst. 

Op de vraag om dit traditiegetrouw te presenteren vooraf aan de gemeenteraad van april is het wachten 

op een antwoord van Ellen Lammens, voorzitter van de gemeenteraad. Ook de vraag om in de patio wat 

animatie rond bijvoorbeeld SDG’s te houden is nog niet beantwoord. 

7. Solidariteit met Oekraïne en andere rampgebieden in de wereld: 

Problematiek die valt onder internationale samenwerking, met de bedenking dat noodhulp niet meer op 

onze agenda staat (geen budget meer voorzien). Gemeentes worden betrokken in het aanbieden van op-

vang, maar tot op vandaag is het onduidelijk hoe gemeente Lubbeek zich opstelt, op de gemeentelijke 

website is enkel een link naar de federale instructies. Daarom de vraag aan de schepen naar de stand van 

zaken: 

Schepen Geert Bovyn:  

✓ vanmiddag is een persbericht verschenen, met volgende mededeling op de website: 
Oekraïense gezinnen welkom in Lubbeeks opvangcentrum 
(Gepubliceerd op donderdag 31 maart 2022 17.34 u.) 

Lubbeek toont graag haar hart voor de Oekraïense vluchtelingen. 

We ervaren veel solidariteit binnen onze gemeente. Mensen willen graag helpen. We geloven in de meer-
waarde van een collectieve opvang. Dat laat een professionele en georganiseerde begeleiding toe, waar 
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de vluchtelingen echt wel nood aan hebben. 
De collectieve opvang zal georganiseerd worden in het voormalig klooster, in het centrum van Lubbeek. 
De zusters zijn sinds januari verhuisd. Het pand staat momenteel leeg. We zijn in gesprek gegaan met 
Z.org KU Leuven, die eigenaar is van het pand en ook de exploitant is van PVT Andreas in Lubbeek. Z.org 
KU Leuven was dadelijk bereid om het initiatief van de gemeente te ondersteunen door hun pand tijdelijk 
ter beschikking te stellen van de gemeente, tot in het najaar. De rechterflank van het gebouw zal in ge-
bruik genomen worden. Onze technische dienst voert momenteel heel wat werken uit om het pand ge-
bruiksklaar te krijgen tegen half april. We zullen een 40-tal vluchtelingen kunnen opvangen. Onze sociale 
dienst staat voor hen klaar. Voor de dagdagelijkse werking zal een coördinator worden aangesteld. Deze 
coördinator zal beroep kunnen doen op de talrijke Lubbeekse vrijwilligers, die zich reeds spontaan hebben 
aangeboden bij de gemeente. De ligging in het centrum van onze gemeente is ideaal. De school, winkels 
en openbaar vervoer liggen op wandelafstand. De mensen zullen zich snel kunnen integreren. 
We zullen deze vluchtelingen warm onthalen binnen onze gemeente. Samen met onze dokters en psycho-
logen dragen we zorg voor hen. Deze mensen hebben heel wat te verwerken. Daar willen we hen bij on-
dersteunen. 

✓ Het gemeentebestuur gelooft in de meerwaarde van collectieve opvang. 

✓ Sinds het begin van de oorlog hebben 47 gezinnen zich spontaan aangemeld omdat ze ruimte ter 

beschikking kunnen stellen (een of meerdere kamers vrij, leegstaand huis, enz). Op de vraag van 

de federale overheid naar de bereidheid voor opvang in de gemeente, is Lubbeek niet ingegaan, 

uit vrees voor problemen en moeilijkheden na verloop van tijd, maar dus enkel voor de collec-

tieve opvang. 

✓ Er is voordien overleg gebeurd met verschillende comités (OCMW’s) uit verschillende omlig-

gende gemeentes, waar besloten werd dat het administratieve aspect te zwaar zou doorwegen, 

dat er een algemene tendens was om voor collectieve opvang te kiezen, nogmaals uit vrees voor 

moeilijkheden na enkele dagen opvang in privésfeer. 

✓ Enkele Oekraiense gezinnen die in Lubbeek wonen hebben wel familie opgenomen. 

Opmerking/bedenkingen ALV: 

✓ Deze familieleden hebben de officiële weg gevolgd (ingeschreven in Bordet, zich aangemeld bij 

de gemeente voor domiciliecontrole en nadien het OCMW voor een aanvraag equivalent leef-

loon. Deze aanvraag belandt dan bij het comité (met vertegenwoordiging van de politiek), die 

bepaalt welk hulp kan gegeven worden. 

✓ Vraag aan de schepen: worden deze vluchtelingen bevoordeeld tegenover andere vluchtelingen, 

waarvoor de toestand nog steeds schrijnend is (bijvoorbeeld aan het Klein Kasteeltje). Gaat dit 

contrast doorgetrokken worden naar het lokale niveau, bijvoorbeeld het hanteren van de vreem-

delingentaks, die Lubbeek maximaal heeft ingevoerd? Dit staat ook niet op de agenda van de pu-

blieke OCMW-raad. 

✓ Studies van de Thomas Moorehogeschool, UAntwerpen, UGent, UHasselt hebben besloten dat 

kleinschalige opvang goedkoper en kwalitatief beter is. Het enkel aanbieden van collectieve op-

vang is een politieke (lees: NV-A) keuze.  

✓ Wat met Lubbekenaren die op eigen initiatief mensen aantrekken, maar waar dus geen controle 

op gebeurt? Administratieve regelingen moeten altijd gebeuren, maar zijn relatief eenvoudig. 

✓ Wordt in de opvang samengewerkt met ervaren organisaties zoals het Rode Kruis, Fedasil, of 

Caritas? 

✓ Een mailadres (oekraine@lubbeek.be) op de website is niet meer actief, bovendien kregen geïn-

teresseerden geen antwoord op hun mail. Waar en hoe kunnen vrijwilligers zich aanmelden? 

✓ Waarom wordt de GRIS of SIAL niet betrokken? Graag meer open communicatie. 
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Antwoord schepen I.S.: 

✓ Mensen willen graag helpen, vooral vanuit de meerwaarde van collectieve opvang door een pro-

fessionele begeleiding, waar de schepen van welzijn zich volledig achter zet. Mogelijk wordt 

nadien nog individuele opvang mogelijk gemaakt. Communicatie hierover volgt later. 

✓ Hij vraagt na waarom aanmelden via de website niet meer actief is. Vanuit het gemeentebeleid is 

gevraagd om te wachten met het aantrekken van vrijwilligers. 

Conclusie: 

Het verslag van deze discussie wordt overgemaakt aan de algemeen directeur, met de vraag wat de 

GRIS kan betekenen in deze, naast expliciete vraag naar open en directe communicatie naar moge-

lijke vrijwilligers. 

8. Evaluatie bib-activiteiten  - Halfweg-evaluatie en vooruitblik 2022-2025:  

Basis voor de halfweg-evaluatie is het memorandum: wat is er gerealiseerd, wat verwachten we nog in 

de komende drie jaren, met vragen naar het college, naar de interne werking, naar het beleid enz. 

Julie heeft een methodiek voorbereid om de discussie in goede banen te leiden. 

Door tijdsgebrek besluit de vergadering om dit agendapunt uit te stellen naar de ALV van juni. 

Uit een voorbereidend overleg met een (beperkt) dagelijks bestuur - over de bib-activiteit en de halfweg-

evaluatie - zijn verschillende ideeën opgeworpen, samen te vatten onder twee pijlers: 

1. Toekomstplan bespreken over hoe we ons kunnen profileren, onszelf effectief tonen aan de burgers: 

bijvoorbeeld meer het middenveld en de scholen betrekken, serviceclubs eventueel. Enerzijds als 

GRIS, maar ook verder nadenken over komende activiteiten in de bibliotheek rond een bepaald 

thema of een bepaald continent. Hierbij is het belangrijk om de interne dynamiek – na de goede erva-

ring bij de bib-activiteit – draaiende te houden. 

2. Hoe staan we ten opzichte van het gemeentelijke beleid, in twee richtingen, wij naar hen, maar even-

zeer het beleid naar ons. De GRIS is en blijft tenslotte een  adviesraad die zijn rol tegenover  de poli-

tiek moet opnemen. 

9. Varia en nieuwe data 

ALV: donderdag 23 juni 2022 

 

 

Verslag: Guy Sprengers 
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