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• Schepen Claudia Coudeville 
• Johan Collier 
• Paul Jacobs 
• Christine Cardon 
• Colette Vanhoorneweder 
• Nera Dendooven-Van Belleghem 
• Véronique Declerck, administratief bediende gemeente Jabbeke 

 

 
- Subsidieaanvragen 

 
• E. V. R – student 

 
E. V. R.  is een studente biomedical engineering aan de Universiteit Gent. (1e master) Naast haar 
studies besloot ze om dit jaar ook nog deel te nemen aan een extra curriculair project genaamd 
Humasol. Er wordt 500 euro gevraagd om elektrisch materiaal aan te kopen. In de zomer van 2022 
zal E. met 3 andere studenten naar Senegal gaan om mee te helpen. 
Na advies van de G.R.O.S. beslist het college van burgemeester en schepenen om 500 euro vrij te 
maken voor dit project. 
 
 

• 11.11.11 
 
De inwoners van Jabbeke schonken in 2020  € 5.277,00 € aan 11.11.11. 
De leden van de G.R.O.S. verwijzen ook naar de aanvraag van 11.11.11 begin dit jaar en wensen  
2700 euro te schenken aan 11.11.11. Er worden altijd hoognodige en zinvolle projecten gesteund. 
Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de G.R.O.S. en beslist 2700 euro te 
storten op de rekening van 11.11.11 vzw 
 
 

• E. B.  
 
Er is de subsidieaanvraag voor de renovatie en uitrusting van de schoolgebouwen van de Osiem SDA 
Primary school te Osiem - Akim (Ghana). 
Het doel is het verstrekken en optimaliseren van het onderwijs.  
De G.R.O.S. geeft deze subsidieaanvraag van de heer E. B. een positief advies. Door bezoeken ter 
plaatse heeft de aanvrager een goede kijk op de noden. De projecten worden goed opgevolgd en 
correct afgehandeld. 
Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de G.R.O.S. en beslist 4000 euro te 
storten als steun voor dit project. 
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