Algemene vergadering RIS 23.06.2021
Aanwezig: Guido Van Lierde, Françoise Beyens, Danielle Rousseau, Jos Peeters, Piet Walravens, Rita
Leuckx, Guido Kestens, Hélène Rondou, Kris Goven, Mieke Margot, Jacqueline ’T Serstevens, MarIne
Janssen, Anne Poﬀyn, Nathalie Bulté, Valerie Van Saet en David Robberechts
Verontschuldigd: Magda Coeckelberghs, Jan Margot, Anneleen Vandenhoute, Chris Vanderdeelen, Els
Houthave, Bert Vanbuel, Karel De Ridder, Pieter Geurickx, CharloQe Devestele, Hilde Maes, Mieke
Margot, Dirk Brackenier en Roger Wilmaers

1. Togo l’ aime
Voorstelling van de vereniging: zie infoﬁche en presentaIe op www.risdilbeek.be
De algemene vergadering keurt het lidmaatschap goed. De aanvraag tot lidmaatschap werd begin
2020 ingediend. Door verschillende redenen is het nu pas gelukt om Togo l’aime zich te laten
voorstellen. De AV stelt voor om uitzonderlijk door covid, zoals bij de andere verenigingen, een
bijdrage uit de werkingsmiddelen vrij te maken, obv een eenvoudig dossier. Het bureau volgt het
verder op en brengt het voorstel naar de AV van 22 september.

2. Aangepaste begroCng
Voorbereiding en voorstelling door Jos.
Opmerkingen van de vergadering:
•

Een sensibilisaIesubsidie van 100 euro/persoon kan opgetrokken worden. Idee
meenemen bij aanpassing subsidiereglement.
In het verleden hadden we 2 tot 3 aanvragen. We moeten dit samen met de
bekendmaking van de randvoorwaarden beter communiceren.
We voorzien voor dit jaar een 5-tal aanvragen nu reizen terug mag.

•

In de toekomst de project- en infosubsidies van de gemeente erbij vermelden

•

Stand en folders zijn voorbijgestreefd. We zeQen beter meer in op sociale media.
In de begroIng staat een post van € 5.000,00 voor communicaIe om RIS en acIviteiten
meer bekendheid te geven binnen Dilbeek.
De opgesomde items dienen zich te verstaan als voorbeelden waartussen verschoven kan
worden en aanpassingen mogelijk zijn. Van folders en presentaIe achtergrond kan bvb
verschoven worden naar meer digitale middelen.

•

Verder wensen samenwerking met andere raden en verenigingen te sImuleren.

De begroIng werd goedgekeurd.

Begroting RIS 2021
IN
Stand rekening op 31/12/2020

€ 25.633,80

UIT
Co-creatie
Film Loula
Korte Keten
Fair Festival (broodzakken, film, workshops, communicatie…)
The Tehran sessions - Amoreira
11-trail - 27/11
Zomercafé

500,00
1.000,00
4.405,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00

Communicatie bekendheid RIS - folders, website, presentatie verenigingen
kortfilm RIS - 1000
Folders RIS-1000
Presentatie achtergrond-2000
website-1000

5.000,00

Samenwerking verenigingen van andere raden
vb; FT stand met dilbeek op wandel, Unizo, Kerstmarkt stand RIS

2.000,00

bankkosten
sensibilisatiesubsidies

140,00
500,00
17.545,00

saldo : € 8,088,80

3. Denktank werking toekomst RIS
Aanleiding
•

Vragen vanuit het CBS over de werking van de RIS werden op verschillende manieren en
IjdsIppen toegelicht aan de hand van de brochure van de RIS, antwoorden op vragen van
Luc Deleu mbt ﬁnanciën en werking, overleg met het college van burgemeester en
schepenen op 12.9.2020 met een presentaIe over de werking van de RIS en het overleg
Ijdens de algemene vergaderingen met schepenen en burgemeester.

•

Algemene zoektocht in Vlaanderen naar vernieuwing in het verenigingsleven en dynamiseren
van de parIcipaIe. Hierom werd voorgesteld om mee te werken aan het parIcipaIeproces
van Levuur.

•

Het bureau RIS maakte eerder reeds de reﬂecIe om een aantal zaken te evalueren en dit uit
eigen ervaringen en bemerkingen oa na screening van de subsidiedossiers in 2020 (dus
vooraf aan de vragen vanuit het CBS).

•

Externe factoren vb. het wegvallen van het Vlaams Impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking,
de transversale werking van de duurzame ontwikkelingsdoelen, het aansluiten bij het
gemeentelijk meerjarenplan, de pandemie …

Vanuit het bureau stellen we ons ook vragen bij de werking van de RIS: zijn de werking, het
subsidiereglement en de statuten nog actueel? Kunnen we moderniseren en een accentverschuiving
doorvoeren?
•

PrakIsch
o

Kunnen we subsidie-aanvragen vereenvoudigen?

•

o

Kunnen leden het hele jaar door vragen stellen over beslissingen over hun dossier of
wordt een afsluiIngstermijn voorzien, al dan niet met vooraf een moment om de
beslissing te bespreken? Werken met een sjabloon om de transparanIe te
verbeteren.

o

Kunnen we externe personen met een andere kijk op RIS betrekken in de Denktank

Inhoudelijk
o

Noodhulp:
in plaats van verenigingen die acIef zijn in getroﬀen regio kunnen we ook Dilbeekse
inwoners met een link naar de streek betrekken om projecten op te starten.
Cfr ondersteuning van Libanon in 2020; er werd meer geld opgehaald dan met
klassieke acIes.
Via PIN Vzw kregen we ondersteuning hierin.
Kan het budget gebruikt worden voor samenwerking met nieuwe inwoners in funcIe
van sociale cohesie en oefenkansen Nederlands vb. door samen acIes op te zeQen
voor de situaIe in hun thuisland?

o

Meer zichtbaarheid van de werking in Dilbeek (vb. wereldwinkel en de minionderneming van RC), samen met alle Dilbeekse inwoners en verenigingen, werken
aan uitvoering duurzame ontwikkelingsdoelen en aansluiten bij het meerjarenplan
van Dilbeek.

o

Hoe meer over elkaars werking in het zuiden leren kennen? Kunnen AV’s mondiale
café’s worden waar voortgang van de verenigingen wordt uitgewisseld?

o

Kunnen we nieuwe werkgebieden vinden om in Dilbeek internaIonale samenwerking
te bevorderen? Vb samenwerking met onthaalcomité nieuwe inwoners in Dilbeek,
inburgeringsbureau,….?

Belangrijk om weten is dat er een breed draagvlak nodig is. Voor wijziging aan de statuten is er een
2/3de aanwezigheid en 2/3de meerderheid van stemmen nodig.
We richten een werkgroep op die over het inhoudelijke zal nadenken en uitwisselen. Als adviesraad
zijn we mondig en verantwoordelijk genoeg om dit zelf aan te pakken. Dit kan op verschillende
thema-avonden.
Vooraf wordt de aanleiding en aanpak toegelicht via Teams aan diegenen die er niet op de AV waren.
Daarna wordt een conceptnota op de website gezet zodat iedereen kan lezen waarover we willen
nadenken. In september plannen we dan een ‘mondiaal café’ om hierover te brainstormen.
Een warme oproep om hierover al mensen aan te spreken.
We werken een (digitale) brief uit tegen eind juli om op te roepen voor een brainstorming rond deze
denktank ren het dynamiseren van de RIS.

4. Kalender
•

31/8: Zomercafé in Odisee Campus Dilbeek: RIS – Raad voor InternaIonale Samenwerking
(Oxfam, Bagaya-Kapelle, Amoreira…)

•

22/9

•

10/10 Fair fesIval. Oproep naar helpers. Graag jullie naam doorgeven aan Dirk Brackenier:
dirk.brackenier@sia.eu

•

De ﬁlm van Loula Burnus “Onze Grond” over klimaat en migraIe wordt op 10/10
gepresenteerd Ijdens Fair FesIval.

•

30/10 The Teheran Sessions

•

27/11 11-trail

•

15/12 AV RIS

AV RIS

Hierbij een warme oproep tot deelname aan deze acIviteiten!

