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1. Bespreking ingediende aanvragen 
 
a) Project Mida (Shreyas) 
Er wordt gediscussieerd over de band van het project met Avelgem en er wordt gevraagd om 
meer informatie over het project te krijgen. Er wordt opgemerkt dat een van de 
erkenningscriteria de uitwisseling van informatie is. 
Uiteindelijk wordt de aanvraag aanvaard. Er wordt wel specifiek gevraagd dat de GRIS concrete 
informatie zou krijgen over de bestemming van het door Avelgem geschonken geld. 
Er wordt overeengekomen een toelage van 1.700 Euro te geven. 
 
b) Sunshine for kids 
Aanvraag werd ingediend door een inwoner van Kluisbergen. De raad oordeelt dat in dit geval 
de band met de gemeente Avelgem te licht bevonden wordt. 
 
c) Inleefreis Oeganda 
Aanvraag werd ingediend door Tine Duhamel, die een 3 maanden durende stage heeft gelopen 
in een ziekenhuis in Oeganda. De raad oordeelt dat dit als een stage kan gezien worden, en 
kent een toelage van 400 Euro toe. 
 
d) Noodhulp 
Aangezien er zich geen recente grote acute noodsituaties hebben voorgedaan, wordt beslist 
nog geen geld uit te geven voor noodhulp. 
 
Opmerking: Bij de bespreking van de ingediende dossiers ervaren verscheidene raadsleden dat 
de toekenningscriteria in het subsidiereglement niet helemaal duidelijk of aangepast zijn aan de 
actualiteit. De voorzitter stelt voor om met het Dagelijks Bestuur een voorstel te maken voor een 
herziening van het reglement. 
 
2. Novemberactie 
We plannen een tentoonstelling over de projecten die in het verleden subsidie hebben gekregen 
van de GRIS. Tentoonstelling zou plaatsvinden in Spikkerelle, maar november zit al zo goed als 
volgeboekt. 
In de periode die wij voor ogen hebben, zit de toneelgroep voor enkele weken in Spikkerelle. 
Frans zal de toneelgroep en Spikkerelle contacteren om te bekijken of er een combinatie 
mogelijk is met onze tentoonstelling. Er wordt ook het idee geopperd om er een mobiele 
tentoonstelling van te maken, die dan ook op de boekenbeurs van het college zou kunnen 
gebruikt worden. 
 
3. Activiteiten 
We hebben een uitnodiging ontvangen voor een avond in Anzegem over de 4de pijler. Er is ook 
een uitnodiging voor een regio-avond van 11.11.11. Activiteit gaat door in Wevelgem. Op beide 
avonden zal een delegatie van de GRIS aanwezig zijn. 
 
4. Volgende vergadering 
Donderdag 15 mei, om 20u in het gemeentehuis. Deze vergadering zal vooral in het teken 
staan van de voorbereiding van de tentoonstelling in november. 
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