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GRIS ALV-vergadering 8 december 2022 

Agenda: 

1. Verslag ALV 22 september 2022 

2. Financies 

a. Overzicht projectsubsidies en betalingsbewijzen 

b. Overzicht uitgaven en aanvragen werkingssubsidies Amnesty, 11.11.11. en BBSF. 

c. Sponsoring Refugee walk 

3. Evaluatie h-eerlijke markt en week van de duurzame gemeentes 2022, resultaat 11.11.11. actie 2022 

en resultaat halfweg-evaluatie GRIS 

4. Ethisch bankieren en Fairfin 

5. Opvolging lidorganisaties: reisverslag Dirk Maes (Mwana Ukundwa) en Jozef Corveleyn (Suyana 

Peru) 

6. Afrikafilmfestival 2023: Data Libbeke? Film en projectkeuze?  

7. BIB-actie 2023: stand van zaken 

8. Klimaatactieplan 2022: stand van zaken 

9. Varia: filmavond 9 december BCSF Santro Binkom, congres NDWM, aanpassing brochure, jaarver-

slag 2022, andere? 

10. Nieuwe data 
 

 

 

 

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

  

Aanwezig:  Valentijn De Smedt, Johan Flamez, Wouter Gevaerts, Helene Huybens, Dirk Maes, 

Pieter Sermeus, Jos Swinnen, Luc Vandegaer, 

Verontschuldigd: Jos Corveleyn, Astrid Costermans, Marianne Costeur, Christine D’aes, Julie Hen-

drickx, Guy Sprengers, Bieke Verlinden 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Johan Bulteel,  

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

 

Verontschuldigd:  Liesbeth Smeyers 

 

Uitgenodigd:   
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1. Goedkeuring verslag ALV 22 september 2022 en agenda: 

a. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 22 september 2022 wordt zonder aanpassin-

gen goedgekeurd. 

b. Agendapunt 5 en 6 worden omwille van de vereiste aanwezigheid van Geert Bovyn omgewis-

seld. De agenda wordt goedgekeurd. 

2. Financies:  

Michiel presenteert de stand van zaken van de verschillende subsidieposten. 

1) Projectsubsidies. 

Er werden 13 dossiers ingediend voor projectsubsidies. Voor 10 van deze dossiers werden ook beta-

lingsbewijzen aangeleverd waardoor deze in aanmerking komen voor subsidie. 

Betalingsbewijzen van volgende organisaties werden niet ingediend/ontvangen: 

➢ Fifala: bewijzen werden per brief gestuurd, helaas nog niet ontvangen tot op heden. 

➢ Handicap International: het bleek onmogelijk om tijdig de nodige bewijzen te krijgen. 

➢ National Domestic Workers Movement: idem 

Vanuit de GRIS werd zelf aangedrongen op de deadline van 7 december voor het indienen van de 

betalingsbewijzen, omdat dit dossier goedgekeurd moet worden op de gemeenteraad van december 

2022. 

De financiële dienst van de 11.11.11. koepel bevestigt dat Lubbeek de enige gemeente is die derge-

lijke betalingsbewijzen vereist voor dit soort subsidies. Dit maakt de aanvraag omslachtiger; voor 

organisaties waar momenteel al middelen en handen tekort zijn, is dit een bijkomende uitdaging. An-

derzijds wordt aangegeven dat dit voor andere subsidieposten geen ongewone procedure is en ook 

het recht is van de gemeente om dit te doen. 

Het advies van de GRIS is om het beschikbare budget van € 14800 evenredig te verdelen over de 10 

goedgekeurde dossiers, wat neerkomt op een bedrag van €  1480 EUR per organisatie. De uitbetaling 

wordt verwacht rond de jaarwisseling 2022-2023. 

2) Werkingssubsidies: 

Er is jaarlijks een bedrag van 2600 EURO beschikbaar. 

Er werden verschillende nieuwe aanvragen ontvangen: 

➢ De Amnesty schrijfgroep vraag een bijdrage van € 518,17 voor postzegels en andere papier-

waren. Deze aanvraag ontving een positief advies van de GRIS. 

Nota: alvorens de subsidie goed te keuren, heeft het schepencollege gevraagd naar de stand-

punten van de Lubbeekse Amnesty-schrijfgroep inzake klimaatactivisme en de militaire 

ethiek in de oorlog in Oekraïne. Hoewel dit niet nader gespecifieerd wordt in de vraag, ver-

wijst dit vermoedelijk naar een aantal teksten op de website van Amnesty International 

waarin aangegeven wordt dat de Russische inval in Oekraïne gepaard gaan met vermoede-

lijke schendingen van mensenrechten en/of oorlogsmisdaden. In een dergelijk complex con-

flict is er de bezorgdheid dat beide partijen zich hieraan schuldig zouden maken. In andere 

teksten wordt dan weer verwezen naar acties van klimaatactivisten in diverse musea waarbij 

kunstwerken besmeurd worden.  

De lokale schrijfgroep heeft hierop gereageerd door te stellen dat hun activiteiten zich beper-

ken tot het schrijven van brieven. De schrijfgroep neemt geen standpunt in dat gerelateerd is 

tot bovenstaande thema’s. 

De aanvraag werd ondertussen goedgekeurd door het schepencollege. 
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De vergadering stelt vast en betreurt dat in de vraag van het schepencollege geen concrete 

verwijzing staat naar de standpunten waar het haar bezorgdheden over uit. Dit zou niet al-

leen de aanleiding van de vraag beter kaderen, maar ook de visie te kennen geven die het 

schepencollege zelf onderschrijft. 

➢ De 11-groep heeft een aanvraag ingediend op basis van een schatting voor de verschillende 

acties (Sint-Maartensvuur, Pellenberg Buurt, Spaghettislag scouts Sint-Kwinten Linden) in 

het kader van 11.11.11, in totaal gaat dit over € 1202. 

Concreet gaat dit over: de Sabam-bijdrage, materiaal, folders, drukwerk, huur zaal. 

Ondertussen werden in november facturen binnengebracht voor een totaal van 779.27 

EURO, wat binnen de schatting valt. 

Na een positief advies van de GRIS werd dit goedgekeurd door het schepencollege. 

 

➢ OKRA Binkom heeft een bijdrage gevraagd voor een filmvertoning in zaal Santro te Bin-

kom op 9/12 voor een totaal van € 125.67. Dit gaat over de huur van zaal en projectiemateri-

aal en het drukwerk. De facturen dienen nog aangeleverd te worden. 

Na een positief advies van de GRIS werd dit goedgekeurd door het schepencollege. 

 

➢ De aanvraag van de deelnemers aan de Refugee Walk werd positief geadviseerd door de 

GRIS, maar niet weerhouden door het schepencollege. Het belangrijkste argument hiervoor 

is de stelling dat Vluchtelingenwerk Vlaanderen dit geld gebruikt om juridische procedures 

op de starten tegen de Belgische staat inzake vluchtelingenbeleid. 

Werner Boullaert heeft voorgesteld aan de deelnemers om een aanvraag te doen ten voordele 

van Artsen Zonder Grenzen, die ook participeren in de organisatie van de Refugee Walk. 

Voorlopig wenst niemand hierop in te gaan. 

 

3) Overzicht van de inkomsten en uitgaven van het beschikbare budget voor het werkingsjaar 2022. 

a. Hierbij dient nog een correctie gedaan te worden voor de subsidies die werden toegekend in 

het kader van de ‘Straffe Streek’ naar aanleiding van de (H)eerlijke markt.  

Dit gaat over € 4092. 

b. Daarnaast stelt de vergadering opnieuw vast dat er middelen op bepaalde subsidieposten 

overblijven, een voorbeeld hiervan is het budget sponsoring. De GRIS herhaalt daarom de 

vraag om (vermoedelijk bij een volgende legislatuur) de strikte scheiding tussen de verschil-

lende subsidieposten meer flexibel te implementeren. Hierdoor zou beter ingespeeld kunnen 

worden op onverwachte veranderingen en vragen. Wel wordt opgemerkt dat een dergelijke 

verschuiving tijdens de coronacrisis al eens eenmalig werd toegestaan. 

De vergadering vindt het onnodig om opnieuw een schriftelijke discussie aan te gaan met het 

schepencollege naar aanleiding van de subsidieaanvraag die niet werd goedgekeurd. 

De GRIS onderschrijft de visie dat elke democratie een samensmelting is van een verscheiden-

heid aan meningen die vertegenwoordigd worden door bepaalde verenigingen en hun doelen. 

Ondanks het feit dat elk individu of bestuur zich in meer of mindere mate kan aansluiten bij be-

paalde van deze meningen, hebben al deze verenigingen bestaansrecht. Zolang deze verenigin-

gen legitiem zijn (en geen banden hebben met bijvoorbeeld een terroristische organisatie), vin-

den wij het daarom belangrijk dat deze binnen het bestaande subsidiekader gesteund kunnen 

worden.  
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3. Evaluatie activiteiten: 

a. H-eerlijke markt:  

i. Over het algemeen een positieve ervaring en een geslaagd evenement. De mensen zijn ook 

blij om opnieuw buiten te komen. 

ii. De muziek was nogal overheersend (een live-band op het podium), dit was vooral moeilijk 

voor de standhouders dicht bij het podium. 

iii. Ook met de elektriciteit waren er wat problemen, sommige standen hadden een redelijk 

hoog vermogen nodig (soms hoger dan wat men aangekondigd had). Door het uitzonder-

lijk ontbreken van een technieker van de gemeente kon geen gebruik gemaakt worden van 

de drijfkracht/aansluiting die in de buitenkast beschikbaar is. Michiel heeft dit probleem 

grotendeels kunnen oplossen tijdens het evenement. 

iv. De GRIS vindt dit een belangrijk evenement waar veel positieve feedback op komt.  

v. De samenwerking met de gemeente en in het bijzonder de inspanning dat Michiel hierin 

levert worden erg op prijs gesteld. 

vi. De betrokken verenigingen/standhouders zijn erg blij met het forum dat ze krijgen. Succes-

sen moeten gevierd worden! 

b. 11.11.1-actie 2022: 

i. De deur-aan-deuractie wordt elk jaar meer uitdagend omdat er een tekort is aan vrijwil-

ligers. Een goed voorbeeld is deelgemeente Linden waar het aantal omhalers over de jaren 

is teruggevallen van 25 naar 4. In het verleden bleek dit (deels) gecompenseerd te worden 

door overschrijvingen. Er is meer dan € 5600 opgehaald, dat is € 2400 minder dan vorige 

jaren. 

ii. De andere activiteiten hadden dit jaar meer succes dan andere jaren: 

1. Sint-Maartensvuur € 1397 (i.p.v. € 944) 

2. Pellenberg Buurt € 2805 (i.p.v. € 2072) 

3. Spaghettislag Linden € 3945 (i.p.v. € 1312) 

Dit komt op een totaal van ongeveer € 14588. 

iii. Met de overschrijvingen en bedragen via domiciliëring erbij (bedrag nu nog onbekend) 

kwamen we vorige jaren op  ongeveer € 35.000. Hiermee staan we traditioneel in de top-3 

van de gemeentes qua opbrengst per inwoner. Laat ons hopen dat het resultaat dit jaar even 

goed is. 

iv. In het verleden was er de mogelijkheid om een artikel met de resultaten te laten publiceren 

in het gemeentelijk infoblad als terugkoppeling naar de burgers. Sinds enkele jaren is dit 

niet meer mogelijk. 

v. Gemeente Lubbeek heeft een brief ontvangen (naar aanleiding van het succes van vorige 

jaren) om de inwoners te bedanken voor hun inzet en bijdrage. 

 

c. Actieweek van de duurzame gemeentes 2022: 

i. Lubbeek is uitgeloot - naast Gooik en Herentals - als duurzame gemeente en ontvangt bin-

nenkort 16 ‘zitblokken’ en bijhorende roll-up met een overzicht van de SDG’s (Sustainable 

Development Goals).  

De GRIS hoopt dat de gemeente hiermee aan de slag gaat en de kans grijpt om meer zicht-

baarheid te geven aan deze doelstellingen. In Tienen bijvoorbeeld zijn deze blokken opge-

steld in verschillende zalen van het stadhuis. Een ander idee is om deze blokken te verde-

len onder de adviesraden, gekoppeld aan een aantal concrete engagementen, acties of doel-

stellingen die nagestreefd worden. 
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ii. De GRIS heeft de gemeente gevraagd om het initiatief van de duurzame gemeente uit te 

breiden naar alle adviesraden/beleidsdomeinen. Deze vraag werd het eerst gesteld 3 jaar 

geleden. De hoop is dat deze opsteker resulteert in een antwoord hierop vanuit het gemeen-

tebestuur, zoals beloofd op 4 juli ll tijdens het gesprek met het college.  

iii. De piste die Geert als schepen voorstelt is het organiseren van een ‘raad van adviesraden’ 

(cfr. staten generaal van adviesraden voorgesteld door VVSG). Wordt vervolgd. 

4. Klimaatactieplan 2022: stand van zaken door Geert: 

a. Inleiding (Geert): 

i. Het gemeentebestuur heeft zijn engagement in 2020 hernieuwd bij het burgemeesterscon-

venant. Dit houdt in dat er een engagement is om de CO2 uitstoot tegen 2030 met 40 % te 

reduceren. In een tweede, tegen 2050, moet Lubbeek CO2-neutraal zijn. Dit houdt een on-

afhankelijkheid in van fossiele brandstoffen gecombineerd met een robuust en klimaatbe-

stendig beleid. 

ii. Er werd een overeenkomst gesloten met de provincie om een SECAP (gemeentelijk ener-

gie- en klimaatplan) op te stellen. Doelen zijn naast een mitigatie (het terugdringen) van 

klimaatinvloeden ook een adaptatie (aanpassing) aan de gevolgen van de klimaatverande-

ring. 

iii. Beatrijs Van Der Aa werd aangesteld om dit proces te begeleiden.  

iv. Hierna werden 4 werkvergaderingen georganiseerd met de gemeentelijke diensten om tot 

een grote lijst met acties en doelen te komen. Deze vergaderingen hadden – aldus Geert – 

een wisselend succes qua opkomst. 

v. Daarnaast werden 2 participatieavonden georganiseerd (klimaattafels voor de brede bevol-

king) om speerpunten (acties en doelstellingen) binnen de beleidsdomeinen te definiëren. 

Het is gebleken dat de doelstellingen van de gemeente en de burgers in grote lijnen over-

eenstemmen. 

vi. Alvorens dit naar de adviesraden kan, moet dit goedgekeurd worden op het schepencol-

lege. Ondertussen is er een principieel akkoord bereikt over de doelstellingen en acties 

voor mitigatie, voor de adaptatie nog niet. Daarna kan dit naar de diensten en adviesraden. 

vii. Mevr. Van Der Aa stelt dat de 300 acties die op tafel liggen (170 mitigatie, 130 adaptatie) 

eerst een haalbaarheidstoets moeten doorstaan alvorens ze aan de beleidsdomeinen en ad-

viesraden worden toegewezen. Hierbij zou dan ook een binnen het beleid een verantwoor-

delijke per actie kunnen worden aangesteld. De haalbaarheidstoets zou het resultaat van 

elke actie (Wat gaat Lubbeek doen?) moeten koppelen aan een resultaat (Wat gaat dit op-

brengen?) om zo tot een degelijk onderbouwd actieplan te komen. 

Hoewel dit belangrijk is, is dit erg tijdrovend. 

b. Discussie: 

i. Er wordt aangegeven dat Ruimtelijke Ordening in nagenoeg alle acties een grote rol 

kan/zal spelen. Het wetgevend kader zal aangepast moeten worden om bepaalde acties mo-

gelijk te maken, denk aan uitbouw/versterking van de dorpskern, mobiliteit, waterbuffers, 

energie, etc. 

ii. De deadline van januari 2023 voor het opstellen van het SECAP zal niet gehaald worden. 

De gemeente zal de provincie vragen voor uitstel. Daarnaast is het zo dat de provincie de 

verwachting/eis voor 2030 reeds heeft verhoogd naar 55 % CO2-reductie. De gemeente 

kan bepaalde ondersteunende subsidies van de provincie mislopen wanneer de deadlines 

niet gehaald worden. 

iii. Er zijn reeds veel acties (door burgers en gemeente) lopende (aanplanting bos, aanpassin-

gen riolering en waterhuishouding, renovaties, er is reeds een energieloket, …). De resulta-

ten hiervan zijn nog niet opgemeten. Fluvius zal hiervan een overzicht bezorgen. 
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iv. Bewustmaking en communicatie in dit thema zijn cruciaal. Geert merkt op dat er reeds een 

energieloket is, maar weinig mensen weten dat. Infoavonden worden erg beperkt  

bijgewoond, tegenvoorbeeld is de infoavond over de digitale energiemeter die door 250 

mensen werd bijgewoond. 

v. Vele van deze acties zullen een bijkomende druk leggen op de gemeentelijke diensten, het 

is belangrijk dat ook zij gemotiveerd blijven. 

Er is op dit moment nog geen tijdlijn voor de verdere ontwikkeling van dit plan en de acties 

die daaruit zullen volgen. De perceptie is dat we/de gemeente aan het begin staan van een 

immens werk: zowel het opstellen van het plan, prioriteiten binnen het beleid definiëren en 

het plan verder verfijnen, zal erg tijdrovend zijn. 

5. BIB-actie 2023: stand van zaken door Wouter: 

a. Na de eerste discussie werd besloten om in plaats van rond een concrete actie/project te werken 

eerder een subthema aan te snijden (onderwijs, landbouw, gezondheidszorg). Dit laat toe om 

naast het luik ‘ontwikkelingssamenwerking’ ook een luik ‘Lubbeek’ toe te voegen, waardoor dit 

voor een verbreding van het doelpubliek kan zorgen. Hierbij kunnen links gelegd worden tussen 

de verschillende projecten/situaties en kunnen verschillen in de verf gezet worden. 

b. Naast de GRIS zouden hier ook de lokale organisaties hierbij betrokken worden, ook dit bevor-

dert de betrokkenheid en verbreedt het publiek. 

c. De doelstelling is om in het najaar van 2023 (september) een eerste actie op poten te zetten. Het 

thema landbouw werd verkozen op de vorige ALV en zal verder worden uitgewerkt.  

d. Het volgende overleg gaat door op 26 januari 2023. 

6. Opvolging lidorganisaties:  

Dirk geeft aan de hand van een presentatie een overzicht van de acties van Mwana Ukundwa Rwanda 

n.a.v. zijn recente bezoek aan het project. 

➢ De organisatie is actief op 4 plaatsen in Rwanda en voert strijd tegen armoede en honger bij 

kansarme kinderen en hun gezinnen. 

➢ In de streek waar Dirk actief is, gaat dit over 350 kinderen die geholpen worden om naar 

school te kunnen gaan. Er wordt ondersteuning gegeven bij de landbouw en het oogsten en 

ook medische ondersteuning is noodzakelijk. Kinderen met een beperking zijn ook in het 

project opgenomen. 

➢ De werking op de verschillende plaatsen in Rwanda is identiek, er zijn 6 teamverantwoorde-

lijken met expertise die de werking coördineren. De organisatie evolueert mee met de noden 

(verplaatst zich ook wanneer de hulpbehoevende bevolking zich verplaatst bvb. Rugabano) 

➢ Een van de speerpunten is het behoeden van de jongeren voor kinderarbeid, om via onder-

wijs uit de armoede te geraken. Ook wordt er in toenemende mate ingezet op zelfhulpgroe-

pen, waar mensen elkaar helpen/ondersteunen om bepaalde investeringen en aankopen te 

doen (goedkope leningen, …). Ook wordt er meer en meer ingezet op ziekteverzekering. 

➢ De organisatie is al 21 jaar actief en heeft dan ook reeds mooie resultaten geboekt. Dirk laat 

een aantal getuigenissen zien van jongeren die werden geholpen. Doordat ze beschikken 

over de juiste ondersteuning, kunnen zelf mensen met een handicap door middel van bij-

voorbeeld een prothese een gewoon leven opbouwen buiten de armoede. 

Dirk kreeg applaus voor zijn enthousiasmerend betoog.  
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7. AfrikaFilmFestival 2023: 

a. Er wordt een werkgroep samengesteld om dit te trekken. 

i. Voorlopige geïnteresseerden: Jos Swinnen, Pieter Sermeus, Luc Vandegaer, Johan Flamez. 

Meer vrijwilligers zijn uiteraard welkom. 

ii. De eerste bijeenkomst hiervoor is gepland op 16.02 vóór de ALV 

b. Michiel zal de data waarop de zaal beschikbaar is voor het AFF bezorgen aan Johan. Is ondertus-

sen gekend: 9 juni. 

c. Er is een oproep gedaan via email voor een mogelijk project dat hieraan gekoppeld kan 

worden. Voorlopig is dit nog niet vastgelegd. 

d. Een voorgestelde titel is: ‘You will die at Twenty’  een film waarin de strijd tussen traditie en 

vernieuwing centraal staat. (meer informatie op https://www.imdb.com/title/tt9686154/) 

8. Varia: 

Er wordt opgemerkt dat omwille van de hoge energieprijzen een aantal gemeentelijke zalen tijdens de 

winter niet verhuurd worden. Dit komt hard aan bij een aantal verenigingen (in dit geval Okra), die al 

jaren trouwe klant zijn in zaal Santro. De vraag is hoe dit in de toekomst zal evolueren? 

 

De verdere agenda wordt verdaagd naar de volgende vergadering. Om 22u26 wordt de vergadering gesloten. 
 

9. Nieuwe data: 

➢ BIB-actie: donderdag 26 januari 2023 

➢ AFF-werkgroep donderdag 16 februari 2023, 19u 

➢ ALV: donderdag 16 februari 2023, 20u 

 

 

Verslag: Valentijn De Smedt  
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