GRIS ALV-vergadering 5 maart 2020
Agenda
We ontvangen 2 gasten tijdens het eerste deel van de vergadering: Chris Delcourte van de BIB Lubbeek en
Julie Hendrickx, auteur van het boek ‘Alsof de Weg ons zocht’.
1. Verslag ALV van 17 september 2019 en verslag Open kern 22 januari 2020
2. Financies:
a. Aanvraag BBSF Okra Binkom
b. Goedkeuring advies Projectsubsidies 2020 (zie de bijlage) en nieuwe aanvragen budget
2021
c. Aanvragen Kilimandjaroproject (budget 2019)en Halaai Xale (budget 2020) goedgekeurd
door het CBS
d. Sponsoring Refugee Walk: hoe verder?
e. Herziening van het subsidiereglementen + digitaal loket
3. Evaluatie H-eerlijke Markt 2019 en nieuwe datum 2020
4. Werkgroep Afrikafilmfestival (Guy)
5. Deelname GRIS met een Wereldmarkt op het Oktaaf van 14 juni 2020: beslissing.
6. Filmavond 6 maart Transitie Lubbeek: medewerkers?
7. Opvolging aanwezige lidorganisaties.
8. Mondiale dag VBS Lubbeek: vraag naar sprekers
9. De SDG’s in het beleid in Lubbeek (actieplan) en Deelname aan de ‘Dag van de Duurzame Gemeente’ op 24 september 2020 (cfr. VVSG)
10. Prioriteiten beleid Internationale Samenwerking Lubbeek (cfr. Verslag Open Kern van 22 januari)
11. Varia (jaarverslag, Annelies Symons, andere) en nieuwe data

Aanwezigheden:
Stemgerechtigde leden
Aanwezig:

Jos Corveleyn, Astrid Costermans, Christine D’aes, Valentijn De Smedt, Johan
Flamez, Helene Huybens, Dirk Maes, Tom Petré, Pieter Sermeus, Guy Sprengers,
Luc Vandegaer.

Verontschuldigd:

Barbara Brugmans, Marianne Costeur, Francis De Blauwe, Magda Heireman, Rina
Robben, Saskia Schelfaut, Jos Swinnen, Annelies Symons, Bieke Verlinden
Niet-stemgerechtigde leden

Aanwezig:

Geert Bovyn, Marijke Gidts Victor Scheys, Liesbeth Smeyers,
gemeente: Michiel Awouters (ambtenaar I.S.), Pieter Verheyden (schepen IS)

Verontschuldigd:

Kirsten Baeyens, Anne Bongaerts, Johan Bulteel, Johan Van Engeland

Uitgenodigd:

Chris Delcourte (BIB), Julie Hendrickx (auteur)
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De voorzitter verwelkomt twee gasten: Chris Delcourte van BIB Lubbeek, en Julie Hendrickx, auteur van
‘Alsof de Weg ons zocht’.
Drie GRIS-leden wensten eveneens een voorstelling te doen van hun project of organisatie. Aan hen is gevraagd om dit uit te stellen naar de volgende ALV. Liesbeth Smeyers over Transitie Lubbeek, Jos Corveleyn
over Suyana Peru, en Dirk Maes over een recent evaluatiebezoek aan Mwanu Ukundwa (dit verslag is te lezen op de GRIS-website).
Chris Delcourte wenst de BIB te presenteren als een platform waar projecten kunnen voorgesteld worden
aan het bredere publiek.
Dat kan gaan om een voordracht of om een soort van tentoonstelling met foto’s of een stand met informatie
over het project. Qua methodiek zijn er nog geen afspraken gemaakt: wordt het een avondvoorstelling of een
presentatie in een weekend, wordt het een concept met netwerken? Alleszins is de BIB een plaats waar een
ruim aanbod mogelijk is. Chris wenst hierover samen met de geïnteresseerden te brainstormen in de loop van
dit jaar. In 2021 is er dan ruimte voor promotie en het voeren van communicatie en voor de concrete uitwerking.
Na de eerste oproep via de mail waren er al zes geïnteresseerden, een aantal andere GRIS-leden hebben zich
ook aangeboden. Wordt dus vervolgd.
Julie Hendrickx woont in Linden, is een nicht van Jeanne Devos en heeft een boek geschreven over het leven en het werk van Jeanne Devos. Ze is door de voorzitter uitgenodigd om dit op de GRIS te presenteren,
zoals dit vorig jaar ook in de BIB is gebeurd.
Een filmpje toont een duidelijk beeld over de beweging van Jeanne Devos.
In grote lijnen toont de presentatie de levensloop van Jeanne: op haar twaalfde kondigde ze reeds aan dat ze
missionaris zou worden in India. Ze liep school in het H.Hart in Heverlee, nadien in de kloosterorde van de
Zusters van de Jacht, waar ze een speciale opleiding audiologie volgde. De eerste jaren (vanaf 1963) heeft ze
in India gewerkt met doven en slechthorenden. In 1971 werd een groot deel van Oost-India en Bangladesh
getroffen door een cycloon, er was geen wederopbouw mogelijk. In die periode heeft Jeanne Devos een studentenbeweging opgericht om in de rampgebieden te gaan helpen. Wat later werd ze geconfronteerd met het
verborgen leed van de huisarbeidsters, die met valse beloftes werden gekocht en verkocht. Die meisjes kenden geen enkel wettelijk statuut, moesten in de betere families werken achter gesloten deuren, werden onderdrukt, uitgebuit en misbruikt, zelfs vermoord. Ze hadden geen enkel verweer, vooral ook door taalproblemen.
Jeanne Devos maakte kennis met de problematiek, zocht oplossingen om structureel veranderingen te brengen en ging in het verzet. Haar leuze was: ‘Verzet is jezelf in vraag stellen, en dan deze vraag aan een ander
stellen’. Daaruit is dan een eerste geïmproviseerde beweging ontstaan, de Bombay Houseworkers Solidarity.
Deze beweging groeide in meerdere staten en haalde de media. Later is hieruit de NDMW ontstaan (National
Domestic Workers Movement).
Dank zij doorgedreven lobbywerk is ze in 2011 in de ILO (International Labour Organisation), een organisatie van de Verenigde Naties, kunnen gaan pleiten voor haar zaak rond huisarbeid. Door het werk van één
vrouw – Jeanne Devos - is daaruit de conventie C189-Domestic Workers Convention goedgekeurd. Deze
conventie is in 2015 door de Belgische regering geratificeerd.
Nadien is Jeanne Devos meermaals en wereldwijd in de prijzen gevallen, o.a. is ze ereburger in haar geboortedorp Kortenaken. Momenteel is Jeanne Devos op rust bij de Zusters van de Jacht, een Indiase zuster heeft
de nationale coördinatie overgenomen. India zelf heeft de conventie nog niet ondertekend, dit ligt vooral aan
de traagheid van het Indiase systeem. Desondanks - en door de gedrevenheid van de mensen - blijven vele
initiatieven verder gaan, Ook in België is in samenwerking met KULeuven een Jeanne Devosfonds opgericht. Uit de NDMW is ook een kinderrechtenbeweging ontstaan. Daarnaast is er een beweging die vorming
geeft: hoe om gaan met huismateriaal, weerbaarheidstraining of lobbyen bij werkgevers.
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Als nicht van Jeanne, en uit eerbied voor haar werk en leven heeft Julie dit boek ‘Alsof de Weg ons zocht’
geschreven. De titel verwijst naar Jeanne Devos die zich onderdeel voelt van een groter geheel (de weg), zij
was dus geroepen om die weg verder uit te bouwen.
In Vlaanderen wil Julie het werk van haar tante voort zetten naar financiering van het project in India, het
boek is daar een onderdeel van.
De voorzitter bedankt Julie voor de mooie uiteenzetting en voor het prachtige boek en benadrukt dat Julie
voldoet aan de criteria voor projectsubsidies en hiervoor dus kan solliciteren.
1. Goedkeuring verslag 19 september 2019:
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
2. Financies:
a. Aanvraag BBSF Okra Binkom:
Het betreft de traditionele activiteit ten voordele van de school in Nepal. Opnieuw wordt een documentaire van Jean-Pierre Coppens vertoond: ‘De bergen van de Goden’, een roadmovie gedraaid in Tibet op een gemiddelde hoogte van 4800m, waarin de fantastische natuur in de Himalaya en de invloed van China op Tibet op vlak van armoede en tekorten in het onderwijs in confrontatie gaan. Het betreft de première van deze documentaire. De opbrengst gaat naar de BBSF.
Vertoningen in zaal Santro op dinsdag 21 april om 14u en om 20u.
De gevraagde onkosten bedragen in totaal € 193. De aanvraag is in orde, en conform het subsidiereglement.
De ALV is akkoord, een positief advies volgt.
b. Projectsubsidies 2020:
Twaalf projecten zijn ingediend, alle twaalf zijn weerhouden. De voorzitter heeft een adviestekst
opgemaakt die wordt bezorgd aan het CBS.
De voorzitter herhaalt dat elke aanvrager een artikel kan publiceren in het infoblad.
c. Amnesty briefschrijfgroep Lubbeek:
Voor het vierde jaar op rij vraagt deze Amnestygroep een bijdrage om kosten te dekken voor hun
schrijfavonden, vooral schrijfmateriaal en postzegels. Ook nu bedraagt de aanvraag € 250.
De ALV is akkoord, een positief advies volgt.
d. Twee aanvragen zijn vorige ALV reeds besproken en goedgekeurd.
i. Charlotte Vanhellemont: € 200 is overgeschreven vanuit het budget 2019.
ii. Halaai Xale: omdat de aanvraag eind 2019 was toegekomen is de goedkeuring door het
CBS pas in 2020 kunnen gebeuren, zodat ook de subsidie wordt toegekend op het budget van 2020.
e. Refugee Walk 2019:
Alle informatie is bezorgd aan de ALV, de chronologie van de discussie is gekend.
Bij het eerste antwoord van het CBS dd 16 december 2019 was het argument om de subsidie niet
toe te kennen dat het geen lokale – lees: op Lubbeek grondgebied – activiteit betrof.
In zijn laatste antwoord dd februari 2020 heeft het CBS een uitgebreide verklaring geschreven
waarom ze de subsidie niet konden goedkeuren: het geld van de Lubbeekse belastingbetaler mag
niet gebruikt worden voor de financiering van een juridische strijd tussen asielzoekers en de
Belgische staat, met name voor de ondersteuning (€ 100) van vluchtelingen in de vorm van advocaten en vrijwilligers. Het CBS verwijst naar de website van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
om zijn argumentatie te staven.
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Het Dagelijks Bestuur heeft zich over beide antwoorden gebogen en oordeelt dat de eerste verklaring een schijnargument betreft. Op de tweede verklaring heeft het Dagelijks Bestuur opnieuw een antwoord geformuleerd. Ze heeft hiervoor advies ingewonnen bij Vluchtelingenwerk
Vlaanderen zelf om vast te stellen dat de argumentatie dat Lubbeeks belastinggeld gaat naar de
juridische strijd tussen asielzoekers en de Belgische staat pertinent onjuist is; de voorzitter citeert:
Wij financieren zelf geen advocaten of vrijwilligers om actief een juridische strijd te starten
over individuele asielaanvragen. Wij hebben wel een infolijn waar iedereen, en dat zijn vaak
vrijwilligers en advocaten, terecht kan voor vragen ivm onder andere asielprocedures.
Daarnaast verzorgen we twee halve dagen per week permanentie bij de juridische helpdesk
van het agentschap integratie en inburgering om juridische vragen omtrent asielrecht te beantwoorden. Wij hebben dus een zeer grote juridische expertise waar advocaten en vrijwilligers beroep op kunnen doen in hun zaken omtrent asielprocedures. Onze bedoeling is dus
helemaal niet juridische procedures tegen de staat te financieren, maar iedereen te helpen
die werkt met vluchtelingen of asielzoekers en er voor te zorgen dat de rechten van deze
mensen gerespecteerd worden.
Reacties vanuit de ALV:
➢ Het laatste antwoord van het CBS is eerlijker dan het eerste.
➢ Het standpunt van het CBS dat subsidies gebruikt worden om processen te maken tegen de
Belgische staat wordt in het meer gefundeerde argument van de GRIS weerlegd, wat betekent dat er dus geen steun aan processen wordt gegeven.
➢ Vluchtelingenwerk Vlaanderen probeert de rechten van asielzoekers te vrijwaren via gerechtelijke stappen, wat een normale gang van zaken is in een democratie. De staat wordt in deze
niet ondermijnd door illegale acties.
➢ Vrijwilligers, ook advocaten, worden nooit betaald. Op de website van Vluchtelingenwerk
kan de ondersteuning van asielzoekers nagelezen worden. Het gaat om dienstverlening.
➢ Het CBS doet hier aan politieke stellingname, dit druist in tegen de term internationale samenwerking. Vanuit dit standpunt mag Lubbeeks belastinggeld wel degelijk gebruikt worden voor steun aan asielzoekers.
Conclusie: de ALV vindt de tegenargumentatie van het Dagelijks Bestuur waardevol omdat ze
toont waar het echt om gaat. Schepen Pieter Verheyden neemt de brief mee naar het CBS.
Subsidiereglementen:
Naar aanleiding van het eerste antwoord op de weigering is een aanpassing van de drie subsidiereglementen voorgesteld. Een herziening van de officiële reglementen is gebeurd, een aantal
suggesties zijn aangebracht. Dit is doorgestuurd naar de Algemeen directeur.
Algemeen: voorstel om de term ‘Internationale Samenwerking’ te vervangen door ‘Lokaal mondiaal beleid’. Ook vermelding dat de dienst Internationale Samenwerking wel degelijk bestaat. In
dat kader verklaart de ambtenaar dat de 0.3 VTE-uitdovend betekent dat het nu gaat om een statutaire functie die omgezet wordt in de contractuele.
1. Subsidies voor informatieve, culturele, educatieve of sensibiliserende activiteiten:
a. Activiteiten moeten plaats vinden op Lubbeeks grondgebied: is niet logisch, een betere term kan zijn: Noord-activiteit? Noord-activiteit in België?
b. Telecommunicatiekosten komen niet in aanmerking: waarom niet?
c. Waarom worden gemeentelijke scholen uitgesloten? Deze sponsoring kan net een
meerwaarde betekenen om extra inspanning te leveren buiten de reguliere subsidies
die deze scholen van de gemeente ontvangen.
d. Aanvragen moet gebeuren vόόr 1 oktober: voorstel 15 december, want meer werkbaar voor wie een activiteit organiseert op het einde van het jaar.
2. Sponsoring: term lokaal veranderen in ‘in België in het kader van een Noordactiviteit’?
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3. Projectsubsidies:
a. Indiening gebeurt in het ene jaar, de betaling in het volgende.
b. Ook hier is de datum van indienen 1 oktober, wat niet logisch is, want het advies
wordt pas in het voorjaar geschreven, de betaling op het einde van het jaar. Dus ook
hier de vraag om dit naar eind december te brengen.
c. De aanvrager moet lid zijn van de GRIS
Website gemeente Lubbeek:
Op de website kan via twee kanten informatie over internationale samenwerking gezocht worden: via het menu ‘Vrije tijd’ en doorklikken op ‘Internationale samenwerking’, of via het menu
‘Over Lubbeek en bestuur’ en dan via de knop ‘adviesraden’ klikken op ‘GRIS’. Probleem is dat
men niet op dezelfde informatie (teksten, reglementen) terecht komt.
Het DB vraagt een aanpassing, vooral naar verduidelijking, ook om een aantal teksten te schrappen en het geheel gebruiksvriendelijker te maken. Tevens de vraag om het huishoudelijk reglement toe te voegen en het organiek reglement aan te passen.
3. H-eerlijke markt en datum 2020:
De evaluatie werd vorige ALV uitgesteld, maar is ondertussen individueel gedaan. Deze was overwegend positief, met enkele opmerkingen over bvb. muziek en het tekort aan vuilnisbakken.
Er is een nieuw budget goedgekeurd. De datum ligt vast: zaterdag 31 oktober 2020 in zaal Libbeke.
4. AfrikaFilmfestival 29 mei 2020:
De werkgroep is een eerste maal samengekomen op 4 februari:
➢ Filmkeuze: er is zowel een jongeren- als een avondvertoning.
o Leerlingen:
▪ opnieuw is gekozen voor Africa United, een Rwandese film uit 2010, die in 2016 op
ons programma stond, maar mooi genoeg is om te herhalen ook omdat leerlingen
van de 3° graad die nog niet gezien hebben. Bovendien sluit deze film aan met het
project dat over straatkinderen gaat.
▪ Alle scholen werden aangeschreven, De beide Lindense scholen doen niet mee; VBS
De Linde doet een eigen project, de Stip heeft deze film zelf in bezit, en het 5° leerjaar had een andere activiteit op die dag. Uit de scholen van Binkom, Lubbeek en
Pellenberg hebben in totaal 135 leerlingen en begeleiders ingeschreven.
▪ Ontvangst om 9u15, voorstelling project 9u30, film 9u45.
o Avond: Nuestras Madres (cfr vorige ALV). Ontvangst 19u30, speeches en voorstelling project 19u45, aanvang film 20u.
➢ Project: WSM, meer bepaald de steun aan de Guatemalteekse MOJOCA, die voorziet in de opvang
en begeleiding van straatjongeren.
➢ De brief aan het CBS met volgende vragen is ingediend: logistieke ondersteuning (zaal, techniek,
panelen enz) – financiering voor de huur van beide filmen en de vertoningsrechten – budget voor
aankoop dank en hapjes van de wereldwinkel voor de bar – plaatsen aankondigingspanelen – maken
eigen banners voor op de algemene AFF-affiches – creëren en versturen uitnodiging naar leden gemeenteraad en andere adviesraden – opmaken en verspreiden persbericht bij lokale pers.
Noot: deze aanvragen zijn ondertussen door het CBS goedgekeurd.
➢ Barbara zorgt voor 1000 flyers en voldoende affiches.
➢ De flyers zullen door de gemeente aan de scholen bezorgd worden (info aan ouders).
5. Wereldmarkt 14 juni 2020:
Als gevolg van de magere respons op de evaluatie is beslist dat de GRIS dit jaar niet deelneemt aan de
wereldmarkt. Slechts enkelen hadden zich kandidaat gesteld: Transitie, Sial (onder voorbehoud), Halaai
Xale, Nicamigos. Tweede argument is dat de meeste organisaties liever inzetten op de H-eerlijke markt.
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Hoewel het initiatief tot deelname door de GRIS is geschrapt, kan persoonlijk een regeling getroffen
worden met de Parochieploeg.
De voorzitter brengt de organisatie op de hoogte.
6. Film Transitie:
Voorstelling van ‘The Biggest Litte Farm’. Er blijkt heel wat interesse te zijn. Er worden nog steeds
vrijwilligers gevraagd om de zaal klaar te zetten, dit vanaf 18u45.
Pieter Sermeus en Christine D’aes stellen er de GRIS voor, vooral de basisinformatie en de verwijzing
naar de website.
7. Opvolging aanwezig lidorganisaties:
➢ Transitie: houdt opnieuw een ‘Repair Café’ op zondag 19 april in LDC De Sleutel, Staatsbaan
124 Lubbeek. Een tweede café wordt gehouden in Pellenberg op 25 oktober, in samenwerking
met Ferm.
➢ Welzijnszorg: organiseert een ‘Picknick Solidair’ op zaterdag 30 mei 2020 van 11u30 tot 16u30,
op het Hooverplein en het stadspark in Leuven.
8. Mondiale dag VBS Sint Martinus Lubbeek:
Donderdag 26 maart houdt de school een eerste mondiale dag. Uitgangsidee is dat alle kinderen worden
gemixt en ondergebracht worden in 12 groepen van 17 à 18 kinderen. Het was de bedoeling om 12
workshops te kunnen organiseren. Voor elke workshop is gezocht naar vrijwilligers die een gamma van
activiteiten komen doen met de kinderen, kaderend in een mondiale context: koken – Marokkaans tellen
– dansen – bloemenwerkjes maken – uiteenzetting project enz.
Doel is om in de vastenperiode aan de kinderen te tonen wat er in de wereld gebeurt, gekoppeld aan de
(klassieke) vastenvoettocht.
Vraag van de vertegenwoordiger van Sint Martinus: er zijn nog twee workshops te regelen. Kandidaten
kunnen zich melden. Luc Vandegaer en Astrid Costermans gaven zich op als back up.
9. De SDG’s in het beleid in Lubbeek (actieplan) en Deelname aan de ‘Dag van de Duurzame Gemeente’ op 24 september 2020 (cfr. VVSG)
Wordt verplaatst naar de volgende ALV. Vorig jaar is een SDG-avond georganiseerd, het is de schepen
van duurzaamheid die moet beslissen. De GRIS vraagt om – via het CBS - alle adviesraden te betrekken
op die dag.
10. Prioriteiten beleid Internationale Samenwerking Lubbeek (cfr. Verslag Open Kern van 22 januari)
Wordt verplaatst naar de volgende ALV.
11. Varia: (jaarverslag, Annelies Symons, andere) en nieuwe data
a. Jaarverslag: is klaar. De voorstelling ervan gebeurt op de gemeenteraad van 31 maart. de VVSG
heeft een ‘didaktisch’ filmpje gemaakt, waarin de burgemeesters het uitleggen. Dit zal eveneens
vertoond worden (zie website GRIS).
De voorzitter vraagt naar ideeën om de patio in te richten met SDG-materiaal.
De gemeenteraad van maart is ondertussen geannuleerd. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt.
b. Scouts Lubbeek: Viktor vraagt de mening van de ALV en van de GRIS, na het verschijnen van
een ophefmakend artikel over de nieuwe ideeën rond de ‘Vrijetijdsraad’. De jeugdraad is pas
heropgestart, hoe matcht dat met dit artikel.
Schepen Pieter Verheyden geeft aan dat dit artikel niet de juiste weergave is van wat in het college is besproken. Een toelichting over de nieuwe elan (dit is het herverdelen van een aantal raden) wordt verwacht.
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De voorzitter benadrukt dat het artikel helemaal niet correct is, het gaat in realiteit niet om alle
adviesraden. Bovendien wordt er heel neerbuigend gedaan over de bestaande raden. Hij heeft
dan ook ten persoonlijke titel gereageerd: het is een onjuiste weergave want het gaat enkel om de
materie die schepen Duerinckx aanbelangt. Hoewel wij volgens de schepen niet betrokken zijn
bij dit idee, wenst de GRIS integendeel juist met andere raden samen te werken, net vanuit het
idee van participatie.
Voorstel om na de eerste jeugdraad van 19 maart met de voorzitters van alle raden naar de verschillende schepenen te gaan.
c. Annelies Symons heeft gemeld dat ze stopt als vertegenwoordiger van Open VLD, de partij
moet een nieuwe kandidaat sturen. Tot zolang blijft Annelies de info ontvangen.
d. Datum ALV: donderdag 4 juni 2020.

Verslag: Guy Sprengers.

Verslag ALV 5 maart 2020

www.grislubbeek.be
7

