GRIS ALV-vergadering 23 maart 2017
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Verslag ALV 15 december 2016
Tom Kennis van DJAPO te gast.
Voorstelling vervangende ambtenaren tijdens afwezigheid Benita.
Financies:
a. Overzicht uitgaven 2016 en niet opgebruikte middelen
b. Aanvraag Okra Binkom (filmavond 25.04)
c. Artikels infoblad projectsubsidies 2016
Beslissing Wereldmarkt 4 juni tijdens het slotevenement Het Octaaf en aanvraag CBS voor volgende
jaren
Heerlijke Markt in 2017?
Afrikafilm op 12 mei 2017 in Santro: stand van zaken
Opvolging lidorganisaties:
a. Halaai Xale Gambia
b. Subsidies Vlaamse regering voor steun aan vluchtelingen.
c. Wereldsolidariteit: nieuwe campagne
Jaarverslag 2016, Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten en de SDG’s (brochures gemeente?)
Varia en Nieuwe data

Aanwezigheden:
Stemgerechtigde leden
Aanwezig:

Christine D’aes, Johan Flamez, Guy Sprengers, Mia Ulens

Verontschuldigd:

Barbara Brugmans, Valentijn Desmedt, Jos Swinnen
Niet-stemgerechtigde leden

Aanwezig:

Anne Bongaers, Werner Boullart, Geert Bovyn, Georges Claeys, Astrid Costermans,
Francis Deblauwe, Magda Heireman, Dirk Maes, Rina Robben, Saskia Schelfaut,
Pieter Sermeus, Luc Vandegaer, Rosita (VBS Lubbeek)
gemeente: Jo Pierson (schepen IS), Mieke Ossieur, Marijke Sué

Verontschuldigd:

Dirk Nijs, Koenraad Van Coppenolle, Marc Vanneste, Bieke Verlinden
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1. Goedkeuring verslag 15 december 2016
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
2. Tom Kennis van DJAPO te gast
Omwille van besparingen binnen 11.11.11, gevolg van de daling van overheidstoelages, moet Djapo zijn
aanbod herschikken, inbegrepen de taken van Tom Kennis, waardoor zijn presentatie vervalt.
3. Voorstelling vervangende ambtenaren tijdens afwezigheid Benita.
Benita wordt niet als dusdanig vervangen, maar haar bevoegdheden zijn verdeeld over enkele ambtenaren die van nu af de gemeentelijke administratieve ondersteuning voor de GRIS verzorgen: Marijke Sué,
Mieke Ossieur en Sandra Bogaerts.
Andere wijzigingen in het ledenbestand:
 Werner Boullart vervangt Magda Verbeelen namens Groen! Lubbeek.
 Op vraag van directeur Lieven Vanoyenbrugge vertegenwoordigt Dirk Maes ook de VBS Linden, waar hij ook zetelt in de algemene vergadering van de school.
4. Financies:
De Gris werkt met vijf verschillende soorten ‘budgetten’.
a. Overzicht uitgaven 2016 en niet opgebruikte middelen:
i. Projectsubsidies: € 14000, gelijkmatig verdeeld over 11 aanvragen.
ii. ‘Werkingssubsidies’: € 2300, waarvan € 2184 opgebruikt is; € 116 gaat terug naar de
gemeente.
iii. Sponsoring: € 2000: is niet aangesproken. Het Dagelijks Bestuur heeft aan het CBS gevraagd om dit bedrag te transfereren naar de projectsubsidies, het antwoord is negatief.
iv. FairTradeGemeente: € 500, maar éénmalig opgetrokken naar € 5000 voor de viering van
het behalen van het label.
v. Eigen werking GRIS: € 200, waarvan 91,50 is besteed aan de kosten voor de website (€
60,50) en kopies (€ 31).
Transfer van geld van de ene post naar de andere is wel degelijk technisch mogelijk – met
goede argumenten - maar vraagt politieke wil en goedkeuring.
Ter zitting wordt meegedeeld dat de subsidies voor 2017 identiek blijven, maar dat boven
de € 500 voor FTgemeente € 2000 extra is voorzien voor de verdere uitrol van het label.
b. Aanvraag Okra Binkom (filmnamiddag 25 april)
Organisatie van een vierde filmvoorstelling ten voordele van Belgium Brick Children School
Foundation, BBCSF, in zaal Santro. Titel: ‘Het zwarte goud’, een nieuwe film gebaseerd op
films en documenten die ontdekt werden op de mijnsite.
De aanvraag tot werkingstussenkomst is reeds goedgekeurd door het CBS.
c. Artikels infoblad projectsubsidies 2016
Naar aanleiding van het toekennen van projectsubsidies is het gebruikelijk om een kort artikel te
schrijven voor het Infoblad, als terugkoppeling aan de bevolking. Elke aanvrager kan dit vrijwillig doen.
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5. Beslissing Wereldmarkt 4 juni tijdens het slotevenement Het Octaaf en aanvraag CBS voor volgende jaren:
Ter info: de vorige twee jaren is – op vraag van de organisatoren - een wereldmarkt gehouden op de
slotdag van het Octaaf van de parochie. In 2015 heeft het CBS gesteld dat de GRIS als gemeentelijke
adviesraad dit niet zelf kon organiseren omdat de parochieploeg een confessionele organisatie is. Op eigen initiatief kon wel deelgenomen worden.
Vorig jaar zijn echter enkele risico’s duidelijk geworden (materiële en financiële), die niet ten persoonlijke titel kunnen gedragen worden. Daarom heeft het DB opnieuw de vraag gesteld aan het CBS om als
GRIS deel te nemen, met opnieuw een schriftelijk negatief antwoord, aan de voorzitter overhandigd net
voor deze algemene ledenvergadering.
Het CBS heeft wel een tegenvoorstel: mee doen op 1/7/2017, wanneer het feest van de Vlaamse Gemeenschap gehouden wordt onder de naam: ‘Lubbeek feest’, een idee om de vroegere Lubbeek kermis
wat op te frissen, dit jaar in samenwerking met Unizo en de plaatselijke economie.
Conclusie:
 Bij monde van de voorzitter houdt het DB zijn antwoord nog in beraad.
 Wie individueel wil deelnemen aan de wereldmarkt kan dat onder de coördinatie de parochieploeg zelf, die dan ook het materiaal moet verzekeren.
 Twee markten (FTG-markt en wereldmarkt) organiseren binnen hetzelfde jaar is niet aan de orde
(zie verder).
6. (H)eerlijke Markt in 2017?
De Fairtrade trekkersgroep heeft in zijn zoektocht naar een geschikte datum beslist om opnieuw een
(H)eerlijke avondmarkt te houden op zaterdag 28 oktober in zaal Libbeke, van 17u tot 21u.
De organisatie is in handen van deze FT-trekkersgroep, maar mag zeker aangevuld worden met andere
vrijwilligers.
Niet enkel de lidorganisaties van de GRIS worden uitgenodigd, ook lokale producenten zijn welkom.
De ambtenaren zullen de deelnemers van vorig jaar aanschrijven, en daarnaast via o.a. een artikel in het
infoblad op zoek gaan naar andere standhouders. Marijke en Mieke verzamelen de contacten.
7. Afrikafilm op 12.05 in Santro : stand van zaken
Alle praktische elementen zijn overlopen. Het CBS heeft de organisatie goedgekeurd. Barbara heeft de
films gereserveerd bij Bevrijdingsfilms. Affiches en flyers zijn eveneens geleverd. De gemeente zorgt
voor een affichebanner met de concrete gegevens.
Praktisch:
 10u: film ‘RAFIKI’, voor leerlingen van de derde graad; van de vijf Lubbeekse scholen zullen
VBS Lubbeek en GBS Pellenberg niet deelnemen. VBS Linden kan via werkingssubsidies de
kosten voor vervoer recupereren.
 19u30: film ‘WATATU’
 HIA is het project dat ’s avonds voorgesteld wordt, maar door Dirk Nijs ook wordt toegelicht
aan de scholen. Zoals gebruikelijk gaat de opbrengst naar dit project.
8. Opvolging lidorganisaties:
a. Halaai Xale Gambia:
Organiseert een derde ontbijtbuffet op zondag 30 april in de Parochiezaal van Sint Bernard, ten
voordele van het voedselproject en de ‘women’s garden’ in New Yundum en Kartong, Gambia.
b. Subsidies Vlaamse regering voor steun aan vluchtelingen?
Cfr. verslag vorige ALV.
Naast de Vlaamse subsidie (Homans) is ook een Federale subsidie toegekend, net om de gemeentelijke administratie te ondersteunen. De subsidie ‘Homans’ diende ter betere ondersteuning van de vluchtelingen, niet om nog eens voor administratieve doelen te gebruiken.
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De ALV vraagt zich af waarvoor deze subsidies zijn gebruikt, mogelijkheden waren er genoeg,
bijvoorbeeld: extra hulp ter ondersteuning van scholen kan pas als een leerling 1 jaar en 1 maand
in de school is. In realiteit verhuizen vele kinderen drie maal per jaar, en moeten telkens in een
andere school starten, wat ook de inspanning van de school sterk verhoogt zonder financiële
hulp. Net daarvoor kon het Vlaamse geld aangewend worden.
De GRIS heeft een officiële vraag gesteld aan het CBS, deze is er besproken. De aanwezige
schepenen en ambtenaren geven volgende verklaring:
o Subsidies moeten volledig verantwoord worden, anders worden ze teruggevorderd.
o CBS heeft een opsomming gemaakt waarvoor de subsidies kunnen aangewend worden,
het gaat echter om kleine bedragen.
o De Federale subsidie is laag, en is in de loop van 2016 uitgekeerd.
o Vlaamse subsidie (Homans): moet in de meerjarenplanning ingeschreven worden in de
algemene integratie van vluchtelingen. Hiervoor kunnen verschillende initiatieven en activiteiten mee gedaan worden, maar dit moet pas doorgegeven worden aan de Vlaamse
administratie tegen 2019.
Conclusie van de voorzitter: de vraag van de GRIS is een vraag naar meer duidelijkheid:
 Het gaat wel degelijk om een aanzienlijke som geld.
 Waaraan zijn deze subsidies tot vandaag besteed?
 Wat tot nu niet gebruikt is, waarvoor zal dit in de toekomst gebruikt worden?
c. SIAL:
Mededeling dat op 27 maart de ‘Gastvrije Award’ zal worden uitgereikt in het Vlaams Parlement. Hiervoor waren nog meer initiatieven ingeschreven dan vorig jaar.
Meer info is te vinden op www.vluchtelingenwerk.be/vluchtelingen-infolijn, een laagdrempelig
nieuwsplatform over het thema vluchtelingen.
d. Wereldsolidariteit: schone sportkleren
Vandaag vond de startdag van de nieuwe lentecampagne plaats. Het thema voor de volgende
twee jaar is – in navolging van de schonekleren, die al 20 jaar loopt en meer en meer resultaat
oplevert – ‘Schone sportkleren’, onder de titel ‘Cleane kleren’. Clean omdat deze term in de
sportwereld gekend is voor zuivere – lees: dopingvrije – sport. Zoals gewone kleding wordt ook
sportkledij heel dikwijls gemaakt in onmenselijke omstandigheden, met lage lonen en in gevaarlijke werkomgevingen, waar vakbonden niet toegelaten zijn. Naast de hele grote sportmerken
(Adidas, Puma, Nike), laten enkele bekende Belgische sportmerken (Bioracer, Jartazi, Patrick en
Vermarck) hun kleren in het buitenland maken, maar over waar precies en in welke omstandigheden wordt niet gecommuniceerd. De campagne heeft drie eisen aan deze sportmerken: transparantie – leefbaren lonen – vakbondsvrijheid. Er worden handtekeningen verzameld, bekende
sporters en verenigingen worden aangesproken, acties lopen in gans Vlaanderen. Philippe Gilbert is peter van de campagne. Meer info op www.cleanekleren.be.
Voor de gemeente Lubbeek is de dag van de sportclub van zaterdag 20 mei een uitgelezen moment om een sensibiliseringsactie te organiseren. Guy bespreekt dit met de sportfunctionaris.
9. Jaarverslag 2016, Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten en de SDG’s (brochures gemeente?)
a. Jaarverslag 2016:
Voorstelling door de voorzitter op de gemeenteraad van 26 april.
In het verslag zijn zeventien verslagen van GRIS-leden opgenomen, naast de halfwegevaluatie
en een overzicht van de financies.
b. SDG’s of Substainable Development Goals:
Is de opvolger van de ‘Milleniumdoelstellingen’, die liep van 2000 tot 2015.
Binnen de Verenigde Naties zijn voor de periode 2015-2030 zeventien nieuwe doelstellingen
gebundeld in de vijf P’s: Prosperity – Partnership – People – Peace – Planet.
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De koepel 11.11.11 en de VVSG (Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten) ontwikkelen
een methode om de verschillende doelstellingen een lokale verankering te geven. Het project is
zeer omvattend en past in o.a. de lokale duurzaamheid (klimaat, transitie, milieu), fairtrade, mobiliteit. De GRIS is hierin partner in kader van het internationale aspect.
Vraag is hoe dit op Lubbeeks niveau kan overgebracht worden naar andere raden, wat dan heet:
het transversaal denken en werken. De gemeente kan een resolutie of intentieverklaring ondertekenen, maar binnen het DB wil men bekijken hoe dit meer waarde kan krijgen dan enkel een ondertekening. Na bespreking op de gemeenteraad van april komt alleszins info op de gemeentelijke website. De GRIS zoekt vrijwilligers die hierover willen samenzitten in een aparte werkgroep. Uiteindelijk landt dit later in een nieuw begrip: Lokaal Mondiaal Beleid.
Drie brochures zouden aan de gemeente bezorgd zijn, dit wordt nagekeken.
10. Varia en nieuwe data
Geen varia.
Nieuwe data:
 20 april: Fairtrade werkgroep om 19u, in de gemeente.
 22 juni: volgende ALV om 20u.
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