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A   V   E   L   G   E   M 

 
 

Verslag GRIS 16 mei 2017 
 

AW: Frans, Vera, Ruth, Dirk, Annicq, Jos, Lieven 
 

1. Financieel verslag 
Vraag om bedrag van steun aan Anti Bwaki (2500) terug te krijgen aangezien het nog 
niet gekregen hebben voor 2016. Is inbegrepen in de 10.000 Euro toelage. 
We hebben reeds noodhulp betaald in het voorjaar (1250). Gemeente moet dit nog 
terugstorten. 
We hebben in 2016 meer uitgaven dan inkomsten gehad. Er blijft een positief saldo 
Frans vraagt kopie van verslag dat de gemeente opmaakt voor bevraging van de OESO. 
Annicq bezorgt. 
 

2. Aanvragen 
De leden wensen de aanvragen vooraf per mail te krijgen. Frans stuurt ze vooraf door. 
a) Project in Kenia (Sarah Vandendriessche):  Voorstel toelage: 2000 EUR 
b) Inleefreis, gepland in kerst 2017, naar Oeganda (Ann Cottens):  discussie over het 

feit of de school als groep de toelage kan krijgen, of enkel de individuen uit 
Avelgem. Ons reglement moet op dit punt duidelijker worden. Duidelijk is wel dat 
het met de Broederlijk Delen werkgroep van het St. Jan Berchmans college is. 
Ze moeten nog hun aanvraag formeel indienen en moeten GRIS expliciet 
vermelden in hun publiciteit. 
We vermelden nog geen bedrag, want wachten nog op de aanvraag. 
Frans contacteert aanvrager. 

c) Stage van Florien Derycke. Advies: toelage van 400 Euro. 
 

3. Subsidiereglement 
Frans heeft een voorbeeld van provinciaal reglement voor financiële tussenkomst voor 
projecten in het Zuiden. Kan dienen als aanzet voor wijziging van ons reglement.  
Vertrekken we van een volledig nieuw reglement, of gaan we uit van het bestaande en 
proberen we het te verbeteren? Vertrekken van bestaande reglement. 
Het zou beter zijn om de tekst in artikels te gieten. 
Frans informeert of we in Roeselare steun kunnen krijgen (bij Dirk Temmerman). 
Vera en Frans bekijken reglement samen met Roeselare en werken een voorstel uit. 
 

4. Bibliotheek 
Het rek is geïnstalleerd. Is mooi. 
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Jammer dat er geen extra informatie over de GRIS bij het logo staat. Voorlopig kunnen 
we daar niets veel aan veranderen. 
Jos en Ruth bekijken en onderhouden het aanbod. 
We kunnen overwegen een klein foldertje over de GRIS ook in het rek te stellen. 
Vera stuurt haar Powerpoint naar Ruth en Ruth maakt er een foldertje van. 
Annicq vraagt aan Maaike iets over het aanbod te schrijven in de gemeente-info. 
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