Verslag AV woensdag 7 december 2011
Aanwezig Reginald Schaumans (Voorzitter), Eric De Muylder (Wereldwinkel), Magda
Coeckelberghs (Bagaya-Kapelle), Pieter Van Pamel (Bagaya-Kapelle), Greta Desmyter
(Memisa), Guido Vanlierde (Broederlijk Delen), Pieter Geeurickx (Amnesty International),
Karel De Ridder (Wereldwinkel), Jos Peeters (Sem Terra), Bart Tiels (Sem Terra), Jan Margot
(Amoreira), Jos Verboven (Unicef Pajottenland), Lies Vereecke (schepen), Piet Walravens
(Projecten Franschhoek), Jef Valkeniers (BTC, Volens), Eduard Berghmans (Savio voor Bangui)
en David Robberechts (Welzijn en preventie)
Verontschuldigd Mieke Margot (Amoreira), Joris Lissens (Beter Leven Geven), Hans Lissens
(Beter Leven Geven), Hugo Boon (Kurukshetra), Françoise Beyens (Unicef Pajottenland),
Greet Schaumans (Bureau), Hilde Maes (Adoptiedorpen Roemenië), Stijn Vande Perre
(Arteveldehogeschool), Eveline Vanden Abeele (Wereldwinkel), Frans De Brandt (Broederlijk
Delen) en Dieter Duyck (Humasol)
Het verslag algemene vergadering van 21 juni werd goedgekeurd.
De vergadering vraagt wel om afkortingen voluit te schrijven. De verslagen worden
doorgemaild én op de website van de RIS geplaatst.
Goedkeuring agenda en diversen
Voorstelling nieuw lid: Amnesty International – schrijfkern Dilbeek Al een halve eeuw
strijdt Amnesty International tegen mensenrechtenschendingen. Het begon met het vrij
schrijven van gewetensgevangenen maar het actieterrein is op 50 jaar enorm gegroeid.
Amnesty vecht tegen de doodstraf en foltering, maar ook tegen armoede en discriminatie.
En de strijd gaat voort want er is nog veel werk aan de winkel! Miljoenen mensen leven in
conflictzones waar vrouwen en meisjes vaak het slachtoffer zijn van seksueel geweld. Overal
zijn er mensen op de vlucht omdat hun geloof, partnerkeuze of huidskleur niet aanvaard
wordt.
Wereldwijd zitten er nog duizenden mensen in de cel
omdat ze vreedzaam hun mening hebben geuit.
Meer info over de geschiedenis, het werkterrein, de
verdeling van het budget, acties in Dilbeek en nog
meer vind je terug in de powerpoint presentatie over
Amnesty International en de schrijfkern in Dilbeek. Zie
website www.risdilbeek.be
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Actieplan RIS 2012 Het actieplan werd goedgekeurd.
Zie de grote lijnen van het actieplan: www.risdilbeek.be
Op vlak van communicatie vraagt de Werkgroep ’t Zuiden Zindert (ZZ) om na elke activiteit
een artikel over te maken aan Reginald zodat dit op de website van de RIS kan komen.
De Werkgroep ‘t ZZ stelt voor om je op de hoogte te houden via een RSS-feed (Really Simple
Syndication) waarbij je verwittigd wordt via mail als er iets aan de RIS website veranderd.
Er wordt daarbij gedacht aan de oprichting van een facebook pagina en een e-zine.
Run for Life actie van het Rode Kruis in Dilbeek. Jos laat weten dat Unicef in dezelfde regio
actief is en vraagt naar meer afstemming. Jan laat weten dat de actie kadert in de nationale
actie van Music for Life. De coördinatie zal dus best op nationaal niveau gebeuren. Er kan
alvast meer samengewerkt worden met de lidorganisaties in Dilbeek.
Begroting RIS 2012 De begroting werd goedgekeurd: zie hieronder. Het gemeentebestuur
heeft wel laten weten dat er besparingen nodig zijn en dat alle diensten en adviesraden
inspanningen moeten leveren.
IN
Gemeentelijke subsidie
RIS Werkingsreserve
Interesten
Convenant 2012
Reserve Convenant

87.400,00 €
5.000,00 €
100,00 €
53.040,00 €
24.896,53 €
170.436,53 €
UIT

Project- en infotoelage
Extra Gemeentelijke Subsidie
RIS Werkingsreserve
RIS Werkingskosten
Adminsitratiekosten
Noodhulp
‘t Zuiden Zindert Communicatie
Animatie initiatieven
t Zuiden Zindert Filmfestival
Fair Trade Gemeente
‘t Zuiden Zindert Feest
Reserve Convenant
Filmbus
‘t Zuiden Zindert Feest
Reserve Convenant

64.700,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
17.800,00 €
1.000,00 €
3.500,00 €
1.800,00 €
2.000,00 €
2.500,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €

24.896,53 €
10.000,00 €
5.000,00 €
9.896,53 €

170.436,53 €
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Verkiezingen bureau 2012-2014 Het bureau ontving geen nieuwe kandidaturen voor een
functie in het bureau van de RIS. Volgende personen stelden zich opnieuw kandidaat:
Joseph Peeters (secretaris), Reginald Schaumans (voorzitter), Guido Van Lierde
(ondervoorzitter) en Greta Vierendeels-Desmyter (penningmeester).
De kandidaten werden unaniem door de algemene vergadering herverkozen voor een
periode van 3 jaar.
Subsidieaanvragen 2011 De documenten voor de subsidieaanvragen werden aangepast en
worden eerstdaags doorgemaild. Daarbij kan je ze afhalen onder de ledenpagina,
www.risdilbeek.be
Graag alles tijdig, tegen 20 januari 2012, overmaken aan Reginald.
RIS Lange termijn planning Het huidige beleidsplan van de RIS loopt af in 2012. Op zondag
11 maart is iedereen welkom in Club 1 van Westrand vanaf 14u. Het einde is voorzien om
17u. Die dag willen we nadenken over hoe het nu verder moet met de RIS. Wat mis je
momenteel aan de RIS? Waar moet er volgens jou de volgende jaren werk van gemaakt
worden enz. Nodig gerust kennissen uit die momenteel niet betrokken zijn bij de RIS maar
toch willen mee nadenken over de toekomst van de RIS in Dilbeek.
Aanvraag lidmaatschap Adoptiedorpen Roemenië Unaniem goedgekeurd met akkoord
voor uitzondering qua subsidies. ADR komt reeds in 2012 in aanmerking voor subsidiëring.
Diversen
 11 maart 2012 van 14.30 tot 17.30 uur - Club 1 : Lange termijn planning
 28 maart 2012 om 20u – Club 1 : AV
 13 juni 2012 om 20u – Club 1: AV
 26 september 2012 om 20 uur - Club 1: AV
 12 december 2012 om 20u - lokaal 303: AV
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