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Verslag GRIS 13/04/2016 
 
Aanwezig: Frans Wolfvelde, Ruth Verbrugge, Vera Sabbe, Jos Naessens, Dirk Vercoutere, 
Annicq Verschuere, Lieven De Wandel 
 
1. Welkom door de voorzitter 
 
2. Financieel verslag 
 
Door schatbewaarder Dirk. Financieel verslag wordt goedgekeurd. 
Besluit: dit jaar werken we aan een nieuwe versie van het subsidiereglement, aangepast aan 
de nieuwe situatie van het gemeentelijk beleidsplan. We merken dat bepaalde posten in het 
subsidiereglement (bv de werkingskosten voor plaatselijke noord-zuidorganisaties) moeilijk te 
rijmen zijn met het beleidsplan van de gemeente. 
Toelage werkingskosten Oxfam Wereldwinkel: besloten wordt 700 EUR te betalen, volgens 
de nieuwe bedragen van het gemeentelijk beleidsplan. 11.11.11 ziet af van de toelage 
werkingskosten. 
 
3. Week Colombia 
 
Er zijn heel wat activiteiten georganiseerd, in samenwerking met Broederlijk Delen. Een van 
de drie campagnefiguren van Broederlijk Delen heeft een week in Avelgem (Kerkhove) 
verbleven. De zaterdagavond, het slotevent, was een enorm succes.  
Financieel was het ook een succes: inkomsten 3084 EUR, uitgaven: 1497 EUR. Saldo werd 
geschonken aan Broederlijk Delen. 
 
4. Subsidiedossiers 
 
a) Activiteit: filmavond 
Activiteit is reeds gepasseerd. Doel was een financiële actie voor huizenbouw in 
Banghladesh. De films in kwestie waren ontspannende films, geen informatieve of 
sensibiliserende films. Dit valt niet binnen de bepalingen van het subsidiereglement. Toelage 
voor films in ons reglement geldt voor vertoning van derdewereldfilms. De GRIS raadt de 
aanvrager aan om een aanvraag voor projectsteun in te dienen. Annicq zal deze beslissing 
meedelen. 
 
b) Project Congo, Nouvel Espoir labo voor microbiologie in Kisangani. Er wordt 1400 Euro 
gevraagd. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
c) Noodhulp: op dit moment zien we geen projecten. 
 
5. Bibliotheek 
 
Er wordt nog steeds gewacht op de levering van de rekken voor de stand van de GRIS.  
Als dat rek er komt, zou het aanbod van wereldfilms van de bib in dat rek kunnen komen. 
Frans volgt de komst en opvolging van het rek verder op. 
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6. Djapo 
 
Djapo is een project om leerkrachten te ondersteunen voor educatie over duurzame 
ontwikkeling. 
De organisatie wil in Avelgem een project doen, gericht op het lager onderwijs. Men zal iets 
organiseren in oktober rond het thema "water". Er komt een toneelvoorstelling en activiteiten 
in de klassen. 
Er volgen nog vergaderingen in september. Annicq en Jos zijn bij deze vergaderingen 
betrokken. 
Er wordt geen steun gevraagd aan de GRIS. 
 
7. Varia 
 
- Kasteelweekend 
We hebben de vraag gekregen om iets te doen op het kasteelweekend. We zien niet direct 
dat we daar iets kunnen doen. 
 
- Braderie 
Nieuw concept La Braderie, waar ook de streekproductenmarkt een plaats vindt. 
 
- Vlag 
Ruth vraagt aan haar tante een offerte voor inkleuring van ons logo om vervolgens een vlag 
mee te maken. 
 
8. Volgende vergadering 
 
21 juni 2016 om 20u. 
 
 


