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Agenda
1.

Verwelkoming – verontschuldigingen

2.

Goedkeuring verslag A.V. van 7 december 2012 (zie bijlage)

3.

Goedkeuring agenda – diversen

4.

Mededelingen van het bureau
a. Eric stopt met deelname aan het bureau als gecoöpteerd lid en met het voorzitterschap
werkgroep Fair Trade wegens te drukke agenda. We bedanken Eric voor zijn jarenlange inzet
en steun aan de RIS.
b. Filmbus: winnend exemplaar moet geselecteerd worden uit de ingediende tekeningen.
c. Magda, Greta, Karel en Jos geven zich op als vrijwilliger om een winnend exemplaar te kiezen.
Er werd voorgesteld om de selectie door een panel van kinderen te laten bevestigen, door
tijdsgebrek is dit echter moeilijk haalbaar.
d. Zuiden Zindert Wereldfeest – bijeenkomst op 25/04 in Lamotte om 20.00h om coördinatie
tussen de deelnemende RIS-leden zoals vorig jaar te bewerkstelligen.
e. Werkgroep “Lange termijnplanning” komt bijeen op 2/05 om 20.00h in zaal 301/2
f. Stedenband Dilbeek-Stellenbosch : actieplan opvolging via Lies & Marjan bij hun terugkeer.
Door bevriezing van de toelage kunnen de geplande vernieuwingen niet uitgevoerd worden en
is er met een minimale bezetting een opvolgingsbezoek uitgevoerd, verslag hierover bij
volgende bijeenkomst.
g. Werkgroep communicatie: oproep aan leden om nieuwe artikels voor publicatie op de website
van de RIS voor te leggen aan Reginald en David.

5.

Extra Projecttoelage 2012:
a. Verslag van de commissie
1. Besparing van 10% wegens inkrimping budgeten: €4.500,00
2. Voor projecttoelage 2011 werd het tweede luik van €750,00 gestort aan Bagaya
Kapelle, Savio en Humasol.
3. Voor projecttoelage 2012 werden volgende projecten weerhouden:
1. Roemenië: gezondheidscampagne, sociaal en cultureel opbouwwerk: €
1.000,00
2. Bagaya-Kapelle: campagne om eetgewoontes kinderen te verbeteren: €
1.000,00
3. Kurukshetra: Verdere uitbouw hospitaal: € 1.000,00
4. Humasol: Kenia waterzuiveringsinstallatie bij weeshuis : € 1.000,00
5. Savio : Beroepsscholen uitbouw, impact op complete project is klein € 500,00
6. Sem Terra: promoten van ecologische oventjes, daar opkomend BRIC land
met nog veel armoede in plaatselijke gebieden, klein totaal budget van
ingediend project : € 500,00
b. Goedkeuring

6.

RIS Subsidies 2011
a. Verslag
b. Inkrimping van 10% van € 87.000= € 76.500 + ADR e 2.500
c. De info-toelagen zijn gedaald tot 13%. Het bureau doet een oproep dat elke vereniging hier
aandacht aan besteed.
d. Goedkeuring
Nota van onthouding van GROEN omwille van inkrimping van subsidies door Dilbeek daar waar
vooropgestelde norm van % van BNP nog niet gehaald werd.

7.

RIS 2011 Financiën
a. Voorstelling balans
b. Goedkeuring

8.

RIS 2012 Begroting
a. Voorstel begrotingswijziging
b. Goedkeuring

9.

Vaststellen quorum 25/4 = 18,75 stemgerechtigde leden moeten aanwezig zijn, het quorum werd
gehaald

10. Wijziging Statuten RIS
a. Voorstelling wijzigingen art. 25 : zie bijlage voor finale versie nieuwe statuten – aanpassingen
betreffen de wijze van uitbetaling van de subsidies aan de verenigingen
b. Goedkeuring, statuten werden goedgekeurd
11. Wijziging Reglement RIS
a. Voorstelling wijzigingen art. 8: zie bijlage voor finale versie nieuw reglement – aanpassingen
betreffende uitbetalingen van de subsidies aan de verenigingen. Goedkeuring van uitbetaling
via RIS doorgegeven aan gemeente.
b. Goedkeuring, reglement RIS werd goedgekeurd
12. ’t Zuiden Zindert Filmfestival
a. De flyers en affiches werd verdeeld. Iedereen wordt uitgenodigd op de receptie en openingsfilm
in de Westrand.
b. Dinsdag 24/04 – 3 films in Westrand, Donderdag 26/04 TAT, en Breugheldal.
Aangezien gering succes vorige jaren werd het aantal voorstelling verminderd.
De reservaties voor de Filmbus aan de lagere scholen loopt prima en blijft behouden.
c. In het najaar zal de Filmbus operationeel zijn en kan hij volgens de actie: “ de Filmbus komt
naar je toe” uitgeleend worden aan verenigingen in het kader van een sensibilisatie campagne
voor het Zuiden.
d. Info over de reservatie van de Filmbus volgt later wanneer de bus operationeel is. Momenteel
zijn de werkmannen bezig met verdere ombouw en wordt de procedure opgestart voor her
homologatie (duurt min. 2 maanden). Ondertussen heeft dienst welzijn en preventie een
akkoord voor de stockage van de bus in het PIVO in Relegem. Afspraak over de uitleen aan
andere gemeenten kan enkel opgenomen worden binnen het systeem van de provinciale
uitleendienst, als we toestemming krijgen van de deputé.
13. Diversen
Welzijnsbeurs in Westrand: matig succes maar “ Zuiden Zindert” slogan geraakt ingeburgerd.

