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Welkom door de voorzitter

Opmerkingen op vorig verslag
Marc Vanelstraete overhandigt een brief van de directeur van organisatie Shreyas in India, die 

verscheidene keren subsidies van Avelgem mocht ontvangen. De brief zal ingescand en 
doorgestuurd worden naar de leden van de GRIS.

Marc merkt ook op dat de aanvraag voor Sunshine for kids niet door een inwoner van 
Kluisbergen werd ingediend maar door Marc zelf, en dat de band met Avelgem gaat via zijn 
nicht die een 3 maanden durende stage in Kenia heeft gelopen (zoals Tine Duhamel in 
Oeganda). Deze stage werd in de vorige vergadering uitvoerig toegelicht.

Provinciale studiedag Noord-Zuid
Frans brengt verslag uit van deze studiedag. Hij merkt op dat Avelgem, in vergelijking met de 
andere aanwezige gemeenten, weinig initiatieven en acties doet rond Noord-Zuid. Hij linkt dit 
aan het feit dat die andere gemeenten een (eventueel deeltijdse) ambtenaar hebben voor 
Noord-Zuidzaken en Avelgem niet.
Een andere vaststelling was dat de andere gemeenten reeds nieuws hadden ontvangen van de 
aangevraagde subsidie bij Vlaanderen.

Annicq deelt mee dat het door Avelgem ingediende dossier afgewezen werd door de bevoegde 
instanties omdat het reglement voorschrijft dat de gemeente de verkregen subsidie moet 
aanwenden voor het versterken van het lokale draagvlak, en niet voor het subsidiëren van 
projecten zoals in het voorstel van Avelgem het geval was.
Door het missen van deze subsidie valt het budget voor projecten terug op 10.000 Euro per 
jaar.
Er zou nog een mogelijkheid zijn om beroep in te dienen en de GRIS dringt hard aan bij Annicq 
om een nieuw dossier in te dienen voor de vervaldatum van de mogelijkheid tot beroep. Basis 
van dit dossier zou moeten zijn dat de subsidie aangewend zou worden voor het betalen van 
een gemeentelijke ambtenaar.
Ruth en Vera gaan hierover nog in gesprek gaan met de burgemeester en Annicq zal dit 
verdedigen op het eerstvolgende schepencollege.

Tentoonstelling
De tentoonstelling zal opgezet worden op de dag van de lokale boerenmarkt, wanneer ook ‘s 
morgens het ontbijt van de Wereldwinkel plaatsvindt.
We schrijven iedereen aan die reeds van de GRIS een toelage voor een project gekregen heeft 
met de vraag een presentatie uit te werken op een paneel over het betoelaagde project.
De GRIS maakt zelf de titelpancartes, om een uniformiteit over de tentoonstelling heen te 
bereiken.
Frans stelt een brief op voor de deelnemers; Vera leest hem na.
Lieven zoekt de namen op van de mensen die een toelage gekregen hebben in de voorbije 
jaren en informeert de landbouwraad over ons initiatief.

Frans vraagt na of Spikkerelle beschikbaar is op die dag om de tentoonstelling daar te zetten.
De te gebruiken panelen zijn waarschijnlijk die van de stemhokjes.
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