Algemene vergadering RIS 9 juni 2010
Aanwezig: Katrien Van Tricht (Werkgroep Stellenbosch), Lies Vereecke (schepen
ontwikkelingssamenwerking), Eric De Muylder (Wereldwinkel), Hugo Boon (Kurukshetra),
Hélène Rondou (Kurukshetra), Evelien Vandenabeele (Oxfam Wereldwinkel), Jef Valkeniers
(VOLENS), Joris Lissens (Beter Leven Geven), Jos Peeters (SEM Terra Bodegem), Magda
Coeckelberghs (Bagaya-Kapelle), Reginald Schaumans (voorzitter RIS), Eduard Berghmans
(Savio-Bangui), Dieter Duyck (Humasol), Greta Desmyter (Memisa), Greet Schaumans, Piet
Walravens, Guido Van Lierde (Broederlijk Delen) en David Robberechts (Sociale Dienst)
Verontschuldigd: Jan Margot (Amoreira), Mieke Margot (Amoreira), Irène Desmet-Elsocht
(Missio) en Hans Lissens (Beter Leven Geven)

1. Verwelkoming – verontschuldigingen- goedkeuring agenda – diversen
- Toevoeging 5.b. : Afrekening Haïti Weekend
- Toevoeging 5.c. : Werkgroep Fair Trade
- Toevoeging 5.d. : RIS agenda

2. Verslag algemene vergadering van 24/03/2010 wordt goedgekeurd

3. Mededeling



Conferentie in Zuid-Afrika voor stedenbanden op 3 & 4 oktober
Aardbeving Haïti: 6 maanden na de aardbeving staat de teller van 1212 op 22,5
miljoen euro.

4. Aanvraag lidmaatschap RIS

Kurukshetra vzw biedt humanitaire hulp aan melaatsen, zieken en daklozen in Noord-India.
Het bureau van de RIS heeft de aanvraag behandeld en laat weten dat het lidmaatschap kan
gezien de werking gebeurt binnen de criteria van de RIS.
De AV keurt het lidmaatschap éénparig goed.

1

Na één jaar samenwerking met de RIS komt Kurukshetra in aanmerking voor subsidiëring.
De AV vraagt om bij activiteiten duidelijk het RIS logo te communiceren (‘met de steun
van’). Daarbij is er een voorstellingstekstje nodig voor de website van de RIS. Alvast welkom
aan de nieuwkomers!

5. a/ Dag van de RIS vrijwilliger
Op 18 september is het feestdag voor alle RIS-vrijwilligers. Zowel stemgerechtigde leden als
leden van aangesloten organisaties zijn welkom voor een BBQ in de watermolen van Pede.
Deelnemers zijn welkom vanaf 17u. Gelieve een lijst door te geven met naam en e-mailadres
zodat de RIS iedereen een uitnodiging kan opsturen. Het zou fijn zijn mochten jullie
persoonlijk nog eens iedereen kunnen vragen om af te komen. De inschrijvingen lopen tot 8
september.

b/ Haïti-weekend – Dilb’aid
Reginald heeft de laatste facturen van de actie ontvangen.
De netto-opbrengst bedraagt 2.421,92 € en werd op
rekening 12.12 gestort met mededeling: opbrengst Dilbaid
Haïti weekend.
De RIS nam volgende kosten voor haar rekening:






171,46€ voor billijke vergoeding
232,82€ voor Sabam
100,00€ voor optreden op zondag
250,47€ voor printen flyers
125,00€ voor verzekering

Totaal: 879,75€

c/ Werkgroep Fair Trade
Dit voorjaar vertrok een Fair Trade mailing naar alle Dilbeekse organisaties, aangesloten bij
één van de adviesraden om eerlijke handel te promoten. Er werd opgeroepen om als
vereniging de Verklaring op Eer te ondertekenen of om andere verenigingen waar ze lid van
zijn te overhalen de verklaring te ondertekenen. Daarbij werden de reeds verkochten
aangeschreven om hen aan hun engagement te herinneren.

d/ RIS agenda
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Gelieve data en activiteiten door te geven om op de RIS-site te zetten. We doen ook een
oproep om na elke activiteit een kort verslag met foto door te mailen. Het gemeentelijk
infoblad kan in de toekomst ook gebruikt worden om promotie te maken binnen de rubriek
‘vereniging in de kijker’.
6. Stedenband Stellenbosch
a/
- Verslag Katrien Van Tricht
- Verslag werkbezoek: zie bijlage
- Oproep om samen de wedstrijd Zuid-Afrika – Uruguay op groot scherm te volgen op
16 juni vanaf 19:30uur in Praetcafé. Organisatie RIS ter promotie van onze
Stedenband.
b/ Convenant ontwikkelingssamenwerking 2011-2013
Presentatie & goedkeuring convenant
Zie hoofdlijnen in Powerpoint beschikbaar op website.


Binnen de convenant 2011-2013 voorzien we de uitwisseling van 3de jaarstudenten
Sociaal cultureel werk. In het kader van hun stage-opdracht zullen jaarlijks 2
studenten de jeugdwerking gedurende 4 maanden/jaar mee begeleiden. En dit vanaf
2011

7. ’t Zuiden Zindert Feest (Vijverfestival)
Oproep voor medewerkers in werkgroep Wereldfeest en stand van zaken.

8. Ronde van 11
De organisatie van de fietstocht heeft veel werk met zich meegebracht, maar het
resultaat was toch goed: ondanks het regenweer namen 134 fietsers deel aan de tocht
en werden er 115 ontbijten verkocht. Aan het gemeentehuis werd het hierdoor een
gezellige boel. De tussenposten trokken iets minder volk. De Ronde zal geëvlaueerd
worden met de mensen van 11.11.11 nationaal. Vanuit Dilbeek zullen de volgende
opmerkingen doorgegeven worden: de organisatie kon beter wanneer er minder zaken
vanuit 11.11.11. worden opgelegd aan lokale organisaties. Vb. beginuur. Daarbij lijkt het
ook belangrijk om de Ronde niet samen met de 20km van Brussel organiseren.
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