Beperkte A.V. van 30 06 2021
Door een technisch en spij.g misverstand kon niemand deelnemen aan de Teamsvergadering en
werden de leden uiteindelijk (laa:jdig)opnieuw uitgenodigd door Rita via Google Meet.
Het Bureau vooraf kon dus om 19:30 u niet plaats vinden.
Niet alle geïnteresseerden van de A.V. hadden de reﬂex nog in hun mailbox te kijken en toe te treden
tot de Google-meet, waardoor we met een beperkte groep bleven voor de A.V.
Het mailadres van Fran en Magda klopte niet meer. Fran en Daniëlle sloten later aan. Magda kon niet
aansluiten.
Aanwezig : Bert Maes(Hélène),CharloWe De Vestele, Dirk Brackenier,Els HouWave,Fran Beyens, Guido
Van Lierde, Mieke Margot,Piet Walravens, Daniëlle Rousseau, Rita Leuckx
Verontschuldigd : Anneleen (schepen), Tamara Da Cruz en Kris Goven
Daniëlle : doel van de vergadering : mensen warm maken voor een denktank rond vernieuwde
werking RIS.
Doel van AV 22/09 : een presenta.e geven van het “frame” en aan de AV het ﬁat vragen om de
denkoefening te mogen verder zeWen, rekening houdend met de evolu.e binnen Levuur, de nieuwe
stromen binnen de gemeente (in zover die al duidelijker zouden zijn),….
Opmerkingen :
-

Dirk : belangrijk om zélf als RIS een visie uit te dokteren en dan te zien of het in het nieuwe
gemeentelijk “kader” kan inpassen, wat dat kader ook zal zijn.

-

Fran : belangrijk om mensen PERSOONLIJK aan te spreken om hen in de denktank te krijgen.
Ook belangrijk om een goede methodiek te vinden : hoe moet de denktank geleid worden ?

-

Piet : Wil de statuten herbekijken want vindt dat onze huidige werking er niet meer aan
beantwoordt – is voorstander van de idee om de leden vragen te laten formuleren en daar
mee verder te gaan

-

Guido : Die bevraging gebeurde reeds in november en moet best niet opnieuw gebeuren

-

Rita : crea.eve denktank kan link leggen tussen onze interna.onale werking en plaatselijke
ini.a.even vb RIS kan func.e hebben bij het onthaal van nieuwe inwoners.

-

Dirk: vindt een denktank OK maar niet te lang wachten voor de opstart. Hamvraag is : waar
staat de RIS in de toekomst voor ? ideeën bij de leden vragen

-

Guido : eerst het geheel bekijken, dan subthema’s maken

-

Els : snel lijst maken : per thema :wat “moeten” we ? Wat “willen” we ? Mail sturen naar de
leden : “dit “ moeten we hebben in september. Wat wil jij daar in doen ? Niet allemaal over
hetzelfde praten in één groep, ieder doet waar hij goed in is.

-

Fran : nu snel afspreken. Concreet : wanneer wie wat ?

-

Hélène : hele vergadering komt zeer rommelig over. Degelijk draaiboek nodig. Deze
vergadering mo.veert haar niet.

-

Els : voorstel om de resultaten van de bevraging van november nogmaals naar alle leden te
mailen en hun reac.e te vragen. Nadien snel planning maken. Mensen aanspreken in de
groep van het klimaatac.eplan (hebben ook FB groep)

-

Mieke Margot : ik ben geen denktanktype, eerder een doe-type.

-

CharloWe : ik heb momenteel geen inbreng, moet er over nadenken

Besluit :
Oproep aan alle aanwezigen om “externen” warm te maken voor deelname aan de denktank.
Daniëlle zal bij terugkomst David (12 juli) met hem afspreken om de resultaten van de bevraging
naar alle leden te mailen en verder scenario uit te werken. Op basis van de resultaten bevraging
kunnen al een aantal thema’s prioritair gesteld worden en kan via de RIS-website en mail opgeroepen
worden wie, volgens zijn/haar persoonlijke interesse reeds in een groepje wil meedenken.
Resultaten daarvan kunnen voorgesteld worden op AV 22/09.
Willen graag al mee-denken : Guido, Karel De Ridder, Rita, Daniëlle, Piet, Els, Fran,Dirk, +…?

