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GRIS ALV-vergadering 7 december 2017 

Agenda 

1. Verontschuldigingen en verslag 14.09 

2. Financies: 

a. aanvragen sponsoring Oeganda 

b. Toekenning sponsoring Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

c. Aanvragen werkingskosten HIA, Amnesty, SIAL en 11groep Lubbeek 

d. Aanvragen projectsubsidies 2018: overzicht 

e. Overzicht uitgaven budget I.S. 2017 

f. Budget 2018?  

g. Vereenvoudiging aanvragen: naar wie en uitsluitend nog per mail? 

3. Opvolging lidorganisaties: 

a. Jos Swinnen Chaîne de l’espoir 

b. Magda Heireman Fifala 

c. Resultaten 11.11.11. (Piet), HIA (Dirk), Halaai Xale (Astrid) 

d. Andere? 

4. Evaluatie H-eerlijke markt 2017 

5. Afrikafilmfestival Lubbeek 2018: werkgroep, film- en projectkeuze 

6. Octaaf 2018? 

7. Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s): verdere stappen na goedkeuring engagementsverklaring door 

de GR? Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 11.11.11. koepel 

8. Theatergroep Brussel over kansarmoede en onderwijs (zie SDG 1) in 2018? Guy 

9. Varia: publicatierecht infoblad: verduidelijking Kurt, Jaarverslag 2017, wandelen voor Kisangani op 

17.12, andere? 

10. Data volgende vergaderingen 

 

Aanwezigheden: 

Stemgerechtigde leden 

  

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

 

Verontschuldigd: Barbara Brugmans, Mia Ulens, 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Werner Boullart, Geert Bovyn, Jos Corveleyn, Astrid Costermans, Francis De 

Blauwe, Magda Heireman, Dirk Maes, Dirk Nijs, Rina Robben, Pieter Sermeus, Luc 

Vandegaer, Bieke Verlinden 

gemeente: Kurt Vermoesen 

 

Verontschuldigd:  Georges Claeys, Tom Petré Jo Pierson (schepen IS), Koenraad Van Coppenolle, 

Wendy Van Froyenhoven, Marc Vanneste,  
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We ontvangen 2 gasten, Lien Van Der Schueren en Gilles Liefsoons die hun project in Oeganda komen 

voorstellen, in functie van een aanvraag sponsoring door de gemeente Lubbeek. 

Beide zijn student bio-ingenieur, met optie landbouwkunde, zijn sociaal geëngageerd en milieubewust, en 

zijn op zoek naar een project met impact, levenservaringen en integratie met nieuwe culturen. Het project 

valt buiten hun studies en zal dan ook in de twee vakantiemaanden plaats hebben. 

In hun zoektocht naar het project zijn ze bij Humasol terecht gekomen, een vzw met als doelstelling her-

nieuwbare energie, water en duurzame technologie toegankelijk te maken voor iedereen. Humasol is reeds 

actief in Afrika, Azië en Zuid-Amerika, waar ze nauw samenwerken met lokale partners. Alle projecten 

worden uitgevoerd door studenten en vrijwilligers, weliswaar na een grondige voorbereiding gedurende één 

jaar in België, én met steun van sponsors. Humasol is tevens een erkende vierde pijler. 

Voorbeelden zijn: zonnepanelen voor een ziekenhuis in Tanzania, drinkwatervoorziening in Ghana, een zon-

nedroger voor koffiebonen in Peru. 

Het project waar Lien en Gilles in stappen heet ‘Waste Masters team 4’. Concreet gaat het over het afvalbe-

leid in Kampala, samen met lokale overheden een nationaal milieuagentschap, maar vertrekkend vanuit de 

vaststelling dat slechts 34% van het afval wordt opgehaald en waar nu niets mee gebeurt. Enkele privé-

initiatieven zijn al lopende, De drie voorgaande Waste Masters teams werkten sinds maart 2017 rond sensibi-

lisering, organische afvalverwerking en marktonderzoek. WM4 gaat het composteersysteem uitbreiden en 

optimaliseren en zich specifiek richten op het verwerken van plastiek. Hiervoor is een systeem ontwikkeld 

om compost automatisch te beluchten en plastiek te verwerken tot pellets en later tot korrels. 

Reden voor de aanvraag sponsoring: er is een enorme kost aan verbonden, alle sponsorgeld gaat naar Huma-

sol vzw, dat de gelden verdeelt over de verschillende projecten op basis van budgetanalyses. Hun project 

heeft een specifieke opvolging nodig, vooral via nauwe samenwerking met de lokale partners. Tevens hopen 

ze dat hierdoor ook een WM5 volgt. 

De voorzitter specificeert dat de globale post Gris sponsoring € 2500 per jaar bedraagt. Dit project voldoet 

aan alle voorwaarden voor een ‘activiteit in een partnerland (Zuidwerking)’, ook het aanvraagformulier is in 

orde. Dit betekent dat nu reeds € 200 kan ontvangen worden en dat na uitvoering van het project en feedback 

hierover aan de Lubbeekse bevolking (in concreto worden ze uitgenodigd op de ALV van september 2018) 

een tweede schijf van € 200 kan betaald worden. 

Besluit: de ALV geeft positief advies, de aanvraag is geagendeerd op het CBS van maandag 11 december. 

Ter info: eerder werden de 6 aanvragen van de stappers voor de Refugee Walk (samen € 600) goedgekeurd 

door het CBS. Dat brengt de totale uitgaven van de budgetpost sponsoring 2017 op € 800. 
 

 Verontschuldigingen en goedkeuring verslag 14 september 2017 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 Financies 

a. Aanvragen sponsoring Oeganda: zie hoger. 

b. Toekenning sponsoring Vluchtelingenwerk Vlaanderen: 

Alle aanvragen werden positief bevonden. Beide teams hebben nagenoeg € 3000 verzameld. Er 

volgt een verslag-artikel in het volgende infoblad. 

c. Aanvragen werkingskosten: 

i. HIA: zie vorige ALV, de aanvraag is door het CBS afgewezen wegens onvoldoende 

sensibiliserend en educatief.  

ii. Amnesty briefschrijfgroep Lubbeek: jaarlijkse aanvraag voor een bedrag van € 250 

(voor aankoop briefpapier, omslagen en postzegels). Goedgekeurd door het CBS. 

iii. SIAL: werkingskosten voor een Sinterklaasfeestje voor vluchtelingen die Nederlands les 

volgen. Gevraagde bedrag: € 95. Goedgekeurd, maar moet nog bekrachtigd worden door 

het CBS. 
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iv. Twee recente aanvragen: 

 11-groep Lubbeek: in eerste instantie was € 900 begroot, de gemeente had hier-

van de helft (€ 450) goedgekeurd. De concrete aanvraag bedraagt nu € 435,32 

specifiek voor Sabam (2 maal), drukkosten, eigen drukwerk, factuur materiaal. 

In deze heeft de organisatie van Pellenberg buurt voorgesteld of de gemeente 

bepaald materiaal (bijvoorbeeld vuurkorven) zou aankopen dat dan door vereni-

gingen kan geleend worden. Dit voorstel is alleszins bespreekbaar bij de ge-

meente. 

 Vrije Basisschool Lubbeek: aanvraag voor de Welzijnscampagne in de school in 

december 2017, om kinderen te laten ervaren wat armoede is. Het project heet 

PING-PING. Hiervoor wordt € 170 subsidie gevraagd (affiches, handleiding, 

CD enz.) 

De ALV keurt beide nieuwe aanvragen goed. 

  De totale uitgave 2017 komt dan op € 1735. 

d. Aanvragen Projectsubsidies 2018, overzicht 2017: 

i. 2017: de analyse en het advies zijn ter inzage meegestuurd. Alle veertien aanvragen zijn 

geanalyseerd en ontvankelijk bevonden. Slechts één opmerking: waar in 2016 de aan-

vraag voor Haalai Xale werd opgeschort wegens problemen met de toenmalige vzw (on-

der een andere naam), komt de nieuwe vzw Halaai Xale Gambia in 2017 wel in aanmer-

king voor de Gris. 

Een evenredige verdeling van € 14000 is opnieuw voorgesteld. 

De ALV heeft geen vragen, de analyse en het advies zijn goedgekeurd. 

ii. 2018: tot vandaag zijn er twaalf aanvragen ingediend: Wereldsolidariteit, Palestijnse cir-

cusschool, Corazones Unidos Nicaragua, Kisangani, Mwanu Ukundwa, HIA, Belgium 

Brick Children School Foundation, Chaîne d' espoir, 11.11.11, Suyana Peru, Halaai Xa-

le, Isimbi. 

Opmerking Kurt: vraag om volgend jaar - naar de letter van het subsidiereglement – de 

aanvragen vόόr 1 oktober in te dienen om de verwerking ervan sneller te laten gebeuren. 

Voor de meeste aanvragers moet dit mogelijk zijn, vertegenwoordigers van ngo’s zijn 

afhankelijk van hun specifieke informatie, die mogelijk later dan 1 oktober wordt aange-

leverd. Anderzijds kan deze datum eens herbekeken worden, bij de algemene update van 

de subsidiereglementen. 

Opmerking Jos Swinnen: Artsen zonder Vakantie kende recent een nogal turbulent per-

soneelsverloop, waardoor problemen met de opmaak van de aanvraag. Daarom is een 

specifieke aanvraag voor Chaîne de l’espoir opgemaakt. 

Opmerking Magda Heireman: voor Fifala is geen aanvraag gebeurd, wegens een onsta-

biele situatie in Mali, zie verder. 

e. Overzicht uitgaven budget I.S. 2017: 

Cfr. overzichtsschema bij uitnodiging. 

Een aantal posten moeten nog correct worden ingevuld. In totaal zal € 19534,81 uitgegeven zijn. 

De ALV vraagt naar een vergelijking met buurtgemeentes. Deze is moeilijk te maken, want zeer 

variabel. Sommige gemeentes werken met een 100% ontwikkelingsambtenaar, sommigen heb-

ben reeds jaren buitenlandse convenanten. Een vergelijkend onderzoek een 15-tal jaren geleden 

leerde dat Lubbeek slechts 0,023% van zijn budget besteedde aan internationale samenwerking 

waar gemeentes als Herent of Bierbeek rond de 0,85% zaten (met in het achterhoofd de 0,7% 

richtnorm). 

In de vorige legislatuur was een groeipad gestart, ook aan het huidige beleid is dit gevraagd, 

maar afgeblokt. Dit heeft enkel met goodwill te maken, niet met de rijkdom van de gemeente. 
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f. Budget 2018: 

De bespreking is lopende en wordt voorgesteld op de gemeenteraad van 27 december. 

Het voorstel van € 14000 voor projectsubsidies moet nog goedgekeurd worden. 

De vraag om het budget 2018 te verhogen is gesteld, er zijn pogingen gedaan om niet opgebruik-

te middelen toe te voegen aan de PS, maar dit kon niet voor het CBS. Deze manier van handelen 

wordt in elk jaarverslag aangehaald. Bijvoorbeeld voor FairTradeGemeente is dit wel gelukt. 

Hieronder een overzicht – budgetvoorstel 2018 dat nog moet goedgekeurd worden. Enkel voor 

de H-eerlijke markt is dus nu reeds € 1500 extra begroting aangevraagd. 

 

 
 

g. Vereenvoudiging aanvragen:  

Vraag vanuit zowel de gebruikers als de gemeente om de criteria te vereenvoudigen, en bijvoor-

beeld alle aanvragen per mail door te sturen en te laten bevestigen. Kurt werkt een vereenvoudi-

ging uit. Er is alvast een nieuw specifiek mailadres aangemaakt: intsamenwerking@lubbeek.be. 

 

 Opvolging aanwezige lidorganisaties: 

a. Jos Swinnen en Chaîne d' espoir: 

Sinds 2004 is Jos 16 maal met AzV, en 16 maal met het Sintniklaasfonds op missie gegaan. In 

2017 eerst drie weken in Congo met Chaîne d' espoir (een kleine organisatie gesponsord door 

AzV), aansluitend drie weken met Impact-UK-Bangladesh), telkens om orthopedisch-pediatrisch 

werk te verrichten. Verslagen van beide missies zijn te lezen op de Gris website. Er is een groot 

verschil in werking tussen Congo en Bangladesh. In Congo moet alle materiaal meegenomen 

worden, is een ingenieur enkel bezig met de apparatuur, en zijn 103 ingrepen uitgevoerd, naast 

opleiding en opvolging. Opvallend was dat de situatie in Congo zienderogen achteruit gaat op al-

le gebied. Toch wordt een missie in juni juli opnieuw voorbereid. 

Bangladesh: 72 ingrepen uitgevoerd bij 50 kinderen, met een goede entourage voor de patiëntjes, 

er is op een boot geopereerd, de OKA’s waren prima in orde.  

b. Fifala vzw: deze organisatie heeft onlangs Mali bezocht naar aanleiding van de onstabiele situa-

tie. In het noorden zijn een aantal vluchtelingen ‘blijven hangen’ waardoor de bevolking is aan-

gegroeid, maar er was een slechte oogst met slechte kwaliteit. 

Goed nieuws is dat dank zijn de projectsubsidies het huis voor de opvang van kinderen in het 

dorp kon gerenoveerd worden. Ook het dispensarium heeft een grondige renovatie gekregen en 

er is een boiler op zonne-energie geplaatst. Een nieuw project omvat het installeren van een 

diepvries op zonne-energie voor het bewaren van medicatie. 

Bekommernis is er echter omtrent het kleuteronderwijs, gesteund door Fifala en uitgebaat door 

plaatselijke zusters die het aanbod betalend willen houden, terwijl ondertussen het aanbod van 

Koranscholen zich enorm uitbreidt en gratis is (wellicht gesubsidieerd door Arabische landen). 

Vraag is hoe daarmee moet omgegaan worden: bestaat er gevaar voor klasseonderwijs? Quid 

kwaliteit van de school? 

Het is een vaststelling dat de Islam in gans Afrika opschuift naar het Zuiden, vooral via scholen 

en onderwijs, ook in Gambia is dit herkenbaar.  

http://www.grislubbeek.be/
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c. Resultaten 11.11.11: 

Nog geen definitieve cijfers, maar samenlopend met de nationale resultaten. Het bedrag zal, zo-

als ook in 2016, rond de € 34000 uitkomen. De deur-aan-deur-omhaling daalt gestaag, ook het 

Sint-Maartensvuur brengt minder op, daarentegen is het nieuwe initiatief Pellenberg buurt in 

stijgende lijn. De stortingen blijven op peil. 

d. HIA: 

Geslaagd restaurantweekend, ook qua opbrengst ondanks het wegvallen van de werkingssubsi-

dies. Alles in acht genomen is de huurprijs, ook voor inwoners van Lubbeek, te hoog rekening 

houdend met de gebrekkige keukenapparatuur in zaal Santro.  

Voorstel-suggestie: differentiëren in prijzen, bvb. lager tarief indien voor een goed doel. Of een 

abonnementensysteem hanteren? Kurt neemt de opmerkingen mee. 

e. Halaai Xale: 

Succesvolle avond, 256 inschrijvingen, gezellige, warme sfeer. Bij deze editie is zelfs een ander 

publiek bereikt. 

f. Kisangani: 

Oproep om – ook in kader van de warmste week - deel te nemen aan een aantal activiteiten, 

vooral om op een andere manier op zoek te gaan naar financiering. Op 9/12: concert in Binkom, 

12/12: info-avond aan de U Hasselt, 14/12: after-work-party, 17/12 wandelingen in Binkom (zie 

website Gris). 

 Evaluatie H-eerlijke markt 2017: 

Een algemene evaluatie met alle standhouders is er niet van gekomen, wel zijn alle reacties via mail, so-

ciale media en mondeling uitermate positief. Het kader was mooi, de opstelling van de standen ook, 

animatie kinderen prima, voor sommigen was de muziek wat luid. 

Een voorstel tot nieuwe datum is er nog niet, maar omdat de timing goed zat, kan deze periode behouden 

blijven. 

Wat kan er nog meer gebeuren rond FTG? 

• Lokale handelaars en FT gaan goed samen 

• Kan uitgebreid worden naar andere producenten 

• Speelt in op de trend: bio, lokaal, … 

• Andere initiatieven kunnen er aan gekoppeld worden 

• Wat met minder mobiele mensen: openbaar vervoer? Ophaaldienst? 

• Samenwerking met scholen. 

• Wisselen van locatie, in andere deelgemeentes? 

• Quid cultuurmarkt en FT-markt binnen korte tijdspanne? Een samenwerking was door GRIS ge-

vraagd, maar afgewezen. 

 AfrikaFilmfestival Lubbeek 2018: werkgroep, film- en projectkeuze 

Datum en zaal liggen al langer vast: Santro op vrijdag 20 april 2018. 

Projectkeuze: Suyana Peru, wat betekent dat Francis de werkgroep ‘trekt’. 

Werkgroep: volgende vrijwilligers sluiten nu reeds aan: Francis, Jos C., Guy, Johan, Christine, Astrid, 

Pieter, Kurt, Barbara. 

Filmsuggestie: is een Peru-film haalbaar? Mag het dan onder de noemer AFF blijven? Te informeren bij 

Barbara. 

Logistiek ondersteuning door de gemeente: oké. 

Eerste samenkomst trekkersgroep: donderdag 25 januari om 19u in de gemeente. Johan verstuurt een 

uitnodiging. 
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 Octaaf 10 juni 2018? 

De voorgeschiedenis is gekend. Opnieuw heeft de parochieploeg expliciet de vraag gesteld aan de Gris. 

Tevens de vraag aan het CBS of de Gris mee mag organiseren met het Octaaf. 

Volgens de schepen I.S. is op het College deze vraag niet doorgesproken, maar is er wel een principiële 

beslissing dat het mag. Dit wordt echter door de schepen duurzaamheid tegengesproken.  

De voorzitter vraagt aan de ALV of het zin heeft om als Gris een wereldmarkt te houden op het Octaaf: 

Antwoord: 

• Als de gemeente ja zegt, moet zij ook voor ondersteuning zorgen, logistieke en andere (verzeke-

ring bvb) 

• Nagenoeg alle leden reageren positief, maar enkel als de parochieploeg klare wijn schenkt en als 

de gemeente daadwerkelijk steunt. 

 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s): verdere stappen na goedkeuring engagementsver-

klaring door de GR? Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 11.11.11. koepel (zie voorbeeld-

memorandum) 

Bespreking van dit agendapunt wordt wegens tijdsgebrek uitgesteld. 

Na de vorige ALV werd aan het CBS  een advies geformuleerd omtrent de engagementsverklaring over 

de SDG’s (Sustainable Development Goals) of de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Schepen duurzaam-

heid Geert Bovyn gaf een presentatie hierover in de gemeenteraad, waarna de gemeenteraad het advies 

bekrachtigde. Voor de verdere uitwerking van dit voorstel zal Geert de nodige initiatieven nemen. 

In aansluiting hierbij kwam het politieke memorandum voor een gemeentelijk ontwikkelingsbeleid van 

11.11.11. ter sprake. Op basis van deze tekst zal later een Lubbeeks memorandum worden opgesteld in 

het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Er werd ook geopperd om alle Lubbeek-

se politieke partijen aan te spreken op hun intenties internationale solidariteit voor de volgende legisla-

tuur. 

In een eerste fase kan dan een raden-generaal bijeen geroepen worden, en kan via een gerichte campagne 

de thema’s visueel kenbaar gemaakt worden, bvb met affiches, met publicaties in infoblad enz. 

 Theatergroep Brussel over kansarmoede en onderwijs 

Guy heeft de vraag gekregen van theatergroep Nicam om hun nieuwe productie ‘De brooddoos van Pan-

dora’ te mogen opvoeren in Lubbeek in het najaar 2018. Het is een totaalspektakel met dans, woord en 

muziek en handelt over kansarmoede en onderwijs. De spelers zijn amateurs die zelf in de kansarmoede 

leven in Brussel. Ook kan de school nauw betrokken worden bij de opvoering, meer bepaald de leeftijds-

klasse van vijfde en zesde leerjaar.  

Wie zich engageert moet voor een geschikte zaal zorgen, een aantal randvoorwaarden (materiële en fi-

nanciële) zijn eveneens bepaald. 

Rondvraag leert dat niemand van de ALV het engagement op zich wil nemen, omdat die periode al druk 

bezet is, omdat een geschikte zaal niet evident is en omdat de kostprijs moet gerecupereerd kunnen wor-

den. 

Guy stuurt de vraag door naar de VBS Lubbeek, die dit jaar ook al een campagneproject rond kansar-

moede houden. 

 Data volgende vergaderingen: 

➢ Donderdag 25 januari 2018: trekkersgroep AFF, gemeente om 19u 

➢ Donderdag 1 maart 2018: ALV om 19u30. 
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