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Subsidieregeling Gemeentelijke Raad 
voor Internationale Solidariteit 

Een van de taken van de GRIS is om jaarlijks, op basis van een verdeelsleutel, tot een 
verantwoorde subsidieverdeling te komen van het ter beschikking gestelde budget. 
Van deze subsidieverdeling wordt jaarlijks een gemotiveerd verslag overgemaakt aan het 
college van burgemeester en schepenen. 
Er wordt een bedrag ingeschreven in het gemeentebudget. 

De subsidieregeling voor ontwikkelingssamenwerking – verdeelsleutel houdt rekening met 
volgende rubrieken : 

Situering 

 Wereldpartnerschap ............................................................................. 12,50% 
 Noodhulp ............................................................................................ 12,50% 
 Bijdrage 11.11.11 ................................................................................ 10,00% 
 Werkingskosten in gelijke delen te verdelen onder de in Avelgem 

actief zijnde Noord-Zuidorganisaties incl. de GRIS .................................... 10,00% 
 Initiatieven voor educatie, vorming, sensibilisering  ................................. 15,00% 
 Projectsteun ........................................................................................ 40,00% 

Indien in een bepaald jaar het totale budget een overschot zou vertonen, dan wordt dit 
bedrag overgedragen naar het volgende jaar. 
GRIS behoudt zich het recht voor om niet in te gaan op aanvragen voor financiële steun als 
geoordeeld wordt dat deze niet voldoen aan de doelstellingen van de GRIS. 

Van bij de start van de GRIS werd besloten een partnerschap aan te gaan met.een 
organisatie in het Zuiden. De bedoeling hiervan is verder te gaan dan het klassieke 
eenrichtingsverkeer van steun van het Noorden naar het Zuiden. Met onze partner in het 
Zuiden willen we een band opbouwen, een duurzame relatie, een uitwisseling. 
Hiervoor hebben we een partner gekozen uit het toenmalige Wereldpartnerschap van 
11.11.11, nl. het Comité Anti-Bwaki (CAB) uit Congo. 

Wereldpartnerschap 

Voorstellen voor noodhulpprojecten kunnen zowel komen van het college van burgemeester 
en schepenen als van de GRIS. De beslissing over de definitieve toekenning van noodhulp 
wordt genomen binnen de GRIS. Het land waaraan noodhulp wordt verleend, moet 
voorkomen op de UNDP-lijst (United Nations Development Programme) onder de lage of 
middencategorie van de HDI (=Human Development Index). 
Het bedrag moet gestort worden op het rekeningnummer van een erkende NGO. 
Niet toegekende noodhulp kan overgedragen worden naar projectsteun. 

Noodhulp 

Subsidieregeling educatie, vorming, sensibilisatie 

 ondersteuning van vormende en/of sensibiliserende activiteiten rond ontwikkelings-
samenwerking, die gericht zijn naar een ruim publiek en die aansluiten bij de geest 
van de beleidsnota van de GRIS. 

1. Hieronder wordt verstaan: 

Organisaties en particulieren uit Avelgem kunnen een beroep doen op deze steun. Bij 
de aanvraag moeten de nodige bewijsstukken van de georganiseerde activiteit 
worden gevoegd. 

 Tussenkomst in reiskosten voor stages en inleefreizen via een erkende Noord-
Zuidorganisatie. De reisbestemming moet een ontwikkelingsland zijn, en de reis of 
stage moet aan een ontwikkelingsproject gekoppeld zijn. 

 Na de stage of reis zal de indiener een gedetailleerd verslag bezorgen aan de GRIS, 
en persoonlijk verslag uitbrengen op de algemene vergadering. 

A   V   E   L   G   E   M 

2. Voorwaarden en bepalingen: 

 



 
Gemeente Avelgem | Kortrijkstraat 8 | B-8580 Avelgem 

T 056 65 30 30 | F 056 65 30 39 | www.avelgem.be | rek nr 091-0002077-69 
 

- De ingediende activiteit mag niet via een andere gemeentelijke reglementering 
betoelaagd worden. 

- De GRIS moet vermeld worden ('Met de steun van de GRIS', afdruk van het logo) in 
publiciteit voor en artikels over de betoelaagde activiteit. 

- De ingediende activiteit dient in één van onderstaande categorieën te kaderen en kan 
slechts volgens één van deze categorieën betoelaagd worden. Voor activiteiten 
waarvan niet duidelijk is in welke categorie ze vallen, beslist de algemene 
vergadering van de GRIS welke ondersteuning wordt voorzien. 

 Info-activiteit  (bv. voordracht, getuigenis, debat, tentoonstelling, ....,  
met of zonder ondersteuning van audiovisueel materiaal)……..………75 € 

3. Naargelang de activiteit wordt volgende maximale ondersteuning voorzien : 

 Filmvertoning (derdewereldfilm voor groot pubiek)……………………...125 € / dagdeel 
 Optreden derdewereldgroep of toneelvoorstelling in het kader van  

een sensibiliserende actie……………………………………………………………….250 € 
 Het organiseren van workshops of vormingssessies…………………….125 €  
 Een cursus(reeks) of vormingssessie volgen in het kader 

van een engagement bij een erkende vereniging…………………………..25 € / dagdeel  
 Bezoeken van een tentoonstelling……………………………………………………...25% van 

toegangsprijs 
 Inleefreis in het Zuiden met erkende organisatie………………………….100 € 
 Stage of contract van korte duur in het Zuiden bij of 

in samenwerking met een erkende organisatie…………………………….400 € 

Indien in een bepaald jaar het beschikbaar budget voor vorming en sensibilisatie een 
overschot zou vertonen, dan wordt dit bedrag toegevoegd aan projectsteun. 

Projectsteun          

De GRIS ondersteunt projecten die aan volgende criteria voldoen : 

- gezondheidszorg 

1. de projecten dienen te kaderen in een of meer van de hierna volgende prioritaire sectoren 
: 

- onderwijs 
- landbouw (voedselzekerheid) 
- basisinfrastructuur 
- maatschappij-opbouw 

- respect voor het leefmilieu en aldus een duurzame ontwikkeling bevorderend 
2. de projecten dienen aan te sluiten bij een of meer van de hierna volgende criteria : 

- gendergelijkheid bevorderend 
- sociale economie stimulerend 
- sociaal rechtvaardig en respect voor mensenrechten 
- rekening houdend met culturele factoren 
- lokale verankering 

- informatie-uitwisseling : de projectverantwoordelijke verbindt zich ertoe de GRIS te 
informeren omtrent de besteding van de gelden, de uitbouw en evolutie van het 
project aan de hand van rapporten, video’s, foto’s e.d. 

3. de projecten dienen bij te dragen tot wederzijdse uitwisseling : 

- er dient gestreefd te worden naar (inter)culturele contacten met wederzijdse 
uitwisseling zowel op lokaal bestuursniveau als tussen verenigingen en individuen, 
zeker wat betreft langlopende projecten 

Voorkeur bij de toekenning van de toelagen gaat uit naar projecten die (mede) gedragen 
worden  
door de lokale bevolking en die een langetermijnvisie hebben op de ontwikkeling van de 

plaats of  
regio waar het project actief is. 

Avelgemnaren die zich individueel of in verenigingsverband inzetten voor projecten die aan 
de vermelde criteria voldoen, kunnen  bij de GRIS een aanvraagdossier/bundel indienen. De 
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GRIS bepaalt of de band tussen de indiener en de gemeente Avelgem sterk genoeg is om het 
dossier ontvankelijk te verklaren. 
Indien na toekenning van een toelage misbruiken worden vastgesteld kan de toelage 
teruggevorderd worden. 

Een meerjarige subsidie wordt niet toegekend, ook niet aan langlopende projecten. Voor 
langlopende projecten dient de aanvraag elke keer opnieuw te worden ingediend wanneer 
toelagen voor meerdere jaren gevraagd worden. 

Van indieners van een project wordt verwacht actief mee te werken in de GRIS. 

Aanvraagformulieren voor aanvraag van projectsteun of ondersteuning van een activiteit 
zullen uitgewerkt worden door de GRIS, in samenwerking met de gemeentelijke 
administratie, en zijn beschikbaar op het gemeentehuis bij de financiële dienst en de 
gemeentelijke website. 

De aanvraagdossiers/bundels voor activiteiten en projecten kunnen halfjaarlijks ingediend 
worden bij de GRIS :  

Administratieve werkwijze 

- tegen 31 maart voor de voorbije periode september - februari 
- tegen 30 september voor de voorbije periode maart – augustus 

De GRIS behandelt de ingediende aanvragen 2 maal per jaar : 
- in april voor de voorbije periode september - februari 
- in oktober voor de voorbije periode maart – augustus.  

De toegekende subsidies worden op het einde van de maand van behandeling gestort op het 
rekeningnummer van de aanvragende verenigingen.  

De subsidieverdeling wordt bekendgemaakt via het gemeentelijk informatieblad en de 
gemeentelijke website, persberichten e.a. en zal ter kennis gebracht worden van de 
gemeentelijke verenigingen die actief zijn op het terrein van internationale solidariteit. 

Tevens zal een oproep gedaan worden om projectdossiers in te dienen. 

Bij dit alles heeft de GRIS volledige autonomie. 
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