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Goedkeuring verslag 1 maart 2018:
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
Het verslag van de extra ALV dd 12 april wordt nagestuurd en op de volgende ALV goedgekeurd.
1.

2. Financies:
a. er zijn twee aanvragen voor werkingssubsidies:
i. SDG-stickers: de aankoop van ‘magnetische’ stickers is goedgekeurd, hoewel het
een dure aankoop betreft (€ 200 voor twee sets van 17 stickers). Deze zijn ondertussen uitgehangen op een aantal publieke gemeentelijke plaatsen: sporthal, gemeentehuis, BIB, Santro, Libbeke. Het tweede set zal gebruikt worden op de wereldmarkt
en op Lubbeek Feest.
ii. Djembegroep Wereldmarkt: kostprijs: € 360 + 21% btw = € 400. Is goedgekeurd.
b. Kosten voor de eigen GRIS-rekening: jaarlijkse betaling voor de website; € 50.
c. Aanvragen projectsubsidies: de voorzitter vraagt met aandrang om de tijdslimiet te respecteren. Elk dossier moet ingediend zijn op 1 oktober, ook al is ze niet volledig en kan ze nadien
nog aangevuld worden.
d. Er was een aanvraag voor budget sponsoring, maar deze wordt verschoven naar de volgende
ALV, omdat de indienster momenteel in examens zit.
3. AfrikaFilmfestival Lubbeek 2018: evaluatie
Voor het eerst een vertoning op drie verschillende locaties:
• Zaal Santro: film Animal United voor de school van Binkom, alles is er prima verlopen, de film
werd door de leerlingen gesmaakt.
• Kerk Linden: zelfde filmvertoning maar toch enkele opmerkingen over het verloop:
o Enkele problemen met de VBS Linden. Zij zullen volgend jaar zelf een film gaan organiseren. Mogelijk ligt een minder adequate communicatie over het start-uur aan de basis,
hoewel ter plekke nog inspanningen gedaan zijn om tijdig te kunnen starten.
o De accommodatie lijkt niet echt geschikt, alleen wie vooraan zat was tevreden: klein
scherm, slecht geluid, niet compatibele projectieapparatuur, bovendien waren niet alle
leerkrachten met de film bezig waardoor het wat chaotisch overkwam.
• Avondvertoning The Chocolate Case: beduidend minder (zeer warme avond, start AFF in Leuven, andere reden?), maar wel tevreden toeschouwers. De film was aangenaam en onderhoudend. Francis was tevreden met de voorstelling van zijn project, met een opbrengst van ongeveer
€ 500.
• De totale uitgave bedroeg € 511,49 (affiches, bar, huur film, vertoningsrechten, Sabam).
Editie 2019: zaal Libbeke is gereserveerd op vrijdag 3 mei. De vertoningen voor GBS Binkom en de
avondfilm zullen daar plaats vinden. We houden de optie kerk Linden nog even open.
De scholen zullen nu reeds aangeschreven worden opdat ze tijdig vervoer en verplaatsing kunnen organiseren.
Aandachtspunt wordt het opdrijven van de promotie. Kandidaten voor de projectvoorstelling worden
gezocht. De startvergadering wordt eind januari 2019 gehouden.
4. Stand van zaken Wereldmarkt 10 juni 2018.
• Er zijn twaalf standhouders, elkeen heeft een tent, deels geleverd door de gemeente, deels eigen
materiaal. Het opstellen gebeurt, op vraag van de eigenaar, enkel op vrijdagnamiddag en op zaterdagvoormiddag.
• De djembegoep Moses Camara treedt op van 15u tot 17u.
• Enkele vluchtelingen spelen eigen muziek
• Klassieke animatie: SDG-spel, quiz met kleine prijzen voor de kinderen.
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Om 16u brengen de gemeente- en OCMW-raadsleden een bezoek aan alle standen, de voorzitter
verwelkomt hen. Kurt zal hen hiertoe uitnodigen. De ALV maakt de bedenking of het de bedoeling is om de wereldmarkt en het Octaaf te blijven koppelen.

5. Inbreng GRIS op Lubbeek Feest 10 juli:
Lubbeek Feest heeft plaats in en rond zaal Libbeke, met animatie allerhande, op maat van kinderen
en volwassenen. De GRIS engageert zich om een filmhoek te organiseren, met vertoning van ‘Wij
zijN allemaal mensen’, een documentaire van Nick Baltazar. Ook het SDG-spel zal er gespeeld kunnen worden. Het derde initiatief is sleutelhangers maken uit recuperatiemateriaal (canvas), maar de
haalbaarheid hiervan moet nog nagekeken worden.
De promotie wordt binnenkort op gang getrokken.
6. H-eerlijke markt ism Feest in het Landschap op 7 oktober:
Feest in het Landschap betreft een organisatie van de provincie Vlaams-Brabant, dat elk jaar in een
andere gemeente wordt gehouden. Voor 2018 is het Lubbeek geworden, in samenwerking met Natuurpunt Lubbeek, op het domein van Notaris Halflants op de Grotendries.
Aan de FairTradegroep is gevraagd om hierop aan te sluiten met de H-eerlijke markt. Ook verschillende Lubbeekse harmonieën, de muziekacademie en enkele groepen nemen deel.
Het thema is natuur, alle logistiek en promotie gebeurt door de provincie, maar in het geheel krijgt
FTG een aparte grote tent, waarin alle standen van GRIS en Fairtrade kunnen. Kurt schrijft alle deelnemers van vorige jaren aan om zich kandidaat te stellen.
Omdat een aantal kosten op het budget van de provincie kunnen ingeschreven worden, zijn er meer
mogelijkheden met het gemeentelijk budget dat voorzien is voor de H-eerlijke markt, nl. € 3000.
Wat bijvoorbeeld uitgespaard wordt aan onkosten voor kinderanimatie, zou kunnen besteed worden
voor de aankoop van herbruikbare zakken.
7. Bieke de boekenjuf over de boekenhoekenweek en het thema vluchtelingen:
Initiatief van Bieke Verlinden, zij is op school taal- en boekenjuf en heeft een methodiek bedacht
waarbij leerlingen van het zesde leerjaar roteren in kleine groepjes van boek naar boek, telkens in
verschillende ‘hoeken’ van de klas. De thema’s zijn gebundeld op een werkblad. Er zijn heel wat
fantastische kinderboeken beschikbaar over vluchtelingen. Het doet de leerlingen na het lezen van
het boek alleszins nadenken over het thema vluchteling.
8. Opvolging lidorganisaties:
a. Wereldsolidariteit:
‘Cleanekleren’ legt in zijn tweede campagnejaar extra druk op grote internationale sportkledingmerken, zoals Adidas, Nike en Puma, tevens de grootste leveranciers van voetbaluitrustingen op het komende wereldkampioenschap voetbal. Het doel is vooral om sporters en
supporters aan te zetten om te vragen naar schone sportkleren. Hiervoor is een petitie en zijn
alternatieve handtekeningen bedacht, alsook een vragenkaart die gericht is naar winkels en
sportkledingleveranciers. Hoe meer druk van de consument, hoe meer de grote ketens kunnen aangezet worden tot reële verbetering van de arbeidsomstandigheden in de lageloonlanden. Een aantal kledingmerken hebben ondertussen al schone kleren, zij voldoen aan de audits van Fearwearfoundation. Zie www.fairwearfoundation.org.
b. Hands in action:
Er zijn in de Filipijnen drie soorten publieke ziekenhuizen, gaande van een kleine unit over
een iets grotere met een 30-tal bedden, tot een provinciaal ziekenhuis met een 250-tal bedden. Na leveringen aan de eerste twee heeft HIA zijn laatste grote zending gestuurd naar een
provinciaal ziekenhuis, het Nothern Unidango Medical Center. Die levering van allerlei nuttig ziekenhuismateriaal is ter plaatse niet onopgemerkt voorbijgegaan, in zoverre dat een loVerslag ALV 31 mei 2018
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kale zender de ontvangst heeft gefilmd. Dit filmpje is getoond aan de ALV. HIA heeft de
bedoeling om in de toekomst per zending 5 à 6 containers te versturen.
c. Mwana Ukundwa:
Marc geeft verslag van de laatste zending die een goed succes kende. De missie draait vooral
rond vier strategische actiepunten: opvoeding – bescherming van het kind – stop nieuwe infecties van HIV (AIDS) – armoede bestrijden.
Opmerkelijk is de getuigenis van ‘Maman Rose’ die een certificaat heeft ontvangen van president Kagame omwille van haar inzet om slachtoffers te helpen. Los van de politieke context van deze president-dictator is zijn steun toch belangrijk voor de plaatselijke bevolking.
Hier kan het volledige verslag gelezen worden.
d. Vzw Nicamigos:
Mededeling van Anne dat momenteel de toestand in Nicaragua heel onrustig, vooral door
jongeren die in opstand komen tegen de president. Mogelijk wordt daarom de inleefreis afgeschaft.
e. SIAL:
i. Refugee walk op zondag 30 september 2018, een ‘wandeling’ van 40 km, wat symbool staat voor de gemiddelde afstand die een vluchteling dagelijks aflegt. De opbrengst gaat naar het ‘startpunt’, dat is een soeppunt dicht bij de dienst vreemdelingenzaken. Het startpunt helpt bij basisvragen en advies over asiel. Mensensmokkelaars worden betaald per poging om naar Engeland te gaan, daarom raden zij vluchtelingen af om asiel aan te vragen.
ii. Gastvrije gemeente heeft een nieuwe affiche.
iii. Nieuwe asielwet: deze is voorgesteld op enkele studiedagen, met feedback van advocaten. Nieuw is onder andere:
1. Er bestaan geen overgangsmaatregelen meer, wat enorme consequenties
heeft voor geweigerde aanvragen.
2. Het repressieve aspect komt veel meer op de voorgrond, bijvoorbeeld moeten identiteitspapieren afgegeven worden, maar moeten de mensen ze zelf
weer ophalen bij DVZ. De aanvragen zijn ingewikkelder gemaakt, en gebeuren in drie stappen: doen – registreren – indienen. Een aantal mensen
krijgen het statuut niet wegens een technische weigering (zogezegde procedurefouten).
Conclusie: het betekent een achteruitgang van de procedure ondanks internationale
aanbevelingen. Ontrading van de individuele opvang ten voordele van de collectieve.
De GRIS moet een specifieke vraag stellen aan de Lubbeekse politiek om absoluut
de drie LOI’s te behouden.
9. Memorandum en rondvraag politieke partijen
Na de vorige extra ALV is zowel het memorandum als de rondvraag aan de politieke partijen afgewerkt en verstuurd naar alle opkomende politieke partijen, alsook naar de voorzitters van de verschillende adviesraden. De antwoorden worden verwacht uiterlijk 21 juni.
Beide documenten kunnen gelezen worden op de homepage van www.grislubbeek.be.
10. De SDG’s in Lubbeek: Gemeenteraad 25 april, verdere planning, zichtbaarheid, trekkersgroep, andere
Schepen van Duurzaamheid Geert Bovyn geeft een stand van zaken:
• Het SDG-spel voor jeugdbewegingen is door de KLJ mee uitgetest, en is aangeboden aan alle
Lubbeekse jeugdbewegingen. Enkel KLJ heeft de juiste leeftijdsgroep.
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Een aantal informatievormen zijn reeds gestart.
Ook het OCMW is gestart met de implementatie.
Er moet nog een beslissing genomen worden om de adviesraden uit te nodigen voor een radengeneraal, en wanneer dit zou plaatsvinden.
De voorzitter geeft zijn stand van zaken:
• Net voor de gemeenteraad van 25 april is een sensibiliseringsactie gehouden over de SDG’s. Op
de gemeenteraad zelf is, naar aanleiding van de voorstelling van het jaarverslag 2017, een oproep gedaan aan alle partijen. Het aanschouwelijke filmpje van VVSG is getoond.
• Het dagelijks bestuur heeft een memorandum opgesteld, dit is verstuurd naar de voorzitters van
de verschillende adviesraden. Tot vandaag was er geen enkele respons.
• Het blijft de bedoeling om een soort trekkersgroep op te richten.
Wat moet er nog gebeuren?
• In elk infoblad wordt de SDG visueel aangeplakt, bovendien zal een overeenstemmend icoontje
geplaatst worden bij elke artikel.
• Adviesraden zelf uitnodigen voor een infoavond.
• In het memorandum zit ook de aanbeveling om de ambtenaar meer te betrekken.
Vanuit de gemeente zelf is er volgende informatie:
• De SDG’s en het aspect duurzaamheid zijn meegenomen in de ‘omgevingsanalyse’, wat een
overleg/opleiding inhoudt voor gemeentelijke ambtenaren. Kurt heeft de doelstellingen uitgelegd
zodat de ambtenaren nu reeds mee zijn met dit concept.
• Daarnaast is er vanuit VVSG de vraag of aanbeveling om als gemeente in te schrijven voor een
‘Lokale Heldencampagne’. Tijdens de Week van de Duurzame Gemeente, van 18 tot 25 september 2018, is het de bedoeling om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) lokale gezichten te geven in de Vlaamse steden en gemeenten. Deelnemende gemeenten duiden duurzame
helden aan. De helden zijn burgers, organisaties, verenigingen, scholen, bedrijven of andere
groepen die in hun dagelijkse bezigheden reeds bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Zij worden in hun gemeente de verpersoonlijking van één of meerdere SDG's. Het is alleszins een mooi
middel om de zichtbaarheid van de SDG’s in de gemeente te realiseren. In één moeite zijn de lokale helden ook de ambassadeurs bij Fairtradegemeente.
De algemene vergadering van de GRIS wenst dat de gemeente Lubbeek hierop intekent, dit moet
gebeuren vόόr 15 juli.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
11. Varia: jaarverslag 2017, privacywet, vrijetijdsgids Lubbeek, update ledenlijst
Het jaarverslag is kort voorgesteld op de Gemeenteraad van april, en staat op onze website.
Een aantal ngo’s en/of vierdepijlers zijn opgenomen in de Vrijetijdsgids Lubbeek.
Privacywet: nog onduidelijk wat dit betekent voor de GRIS zelf. Vanuit de gemeente worden alle data verzameld van burgers en adviesraden, ook de gegevens van internationale samenwerking.
12. Data volgende vergaderingen:
Nieuwe ALV: donderdag 27 september 2018.

Verslag: Guy Sprengers.
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