Algemene vergadering RIS 12 december 2012
Aanwezig: Hugo Boon, Hans Lissens, Joris Lissens, Geert Serneels, Chris Vanderdeelen, Kris Goven,
Chris Vanden Plas, Rien De Koster, Greta Desmyter, Elke Tiebout, Eduard Berghmans, Josephine
Mutshembe, Mieke Margot, Alexander Standaert, Magda Coeckelberghs, Greet Schaumans, Jos Ver
Boven, François Beyens, Lies Vereecke, Karel De Ridder, Guido Van Lierde, Jos Peeters, Reginald
Schaumans, Piet Walravens, Eric De Muylder, Linda Van der Perren, Jean-Pierre De Leener en David
Robberechts
Verontschuldigd: Frans De Brandt, Dirk Brackenier, Hilde Maes, Jan Margot, Jef Valkeniers en Pieter
Geeurickx
1. Verwelkoming en verontschuldigingen
2. Het verslag van 26 september 2012 werd goedgekeurd
3. Goedkeuring agenda en diversen
4. Mededelingen bureau: er zijn geen bijzondere mededelingen
5. Infomoment: ‘Klimaatverandering en de gevolgen ervan op vlak van voedselproductie en
economie, hier en in het Zuiden’ door Jean Pierre De Leener.
Zie PowerPoint op www.risdilbeek.be/nieuws.php
6. Statuten
 Overlopen van de technische aanpassingen op advies van de gemeentesecretaris.
 De aanpassingen werden aanvaard door de AV.
7. Subsidiereglement
 Overlopen van de aanpassingen. De verschillende reglementen werden verwerkt in één
document. Dit werd opgemaakt uniform met de andere adviesraden.
 Hoofdlijnen worden voorgesteld.
 De AV is bezorgd over artikel 9.3 in verband met betwistingen over de toepassing van het
subsidiereglement. Om te vermijden dat deze betwistingen de beslissing over de uitbetaling
van de subsidies op de lange baan schuiven, wordt voorgesteld om het artikel als volgt aan te
passen: Betwistingen betreffende de toepassing van het subsidiereglement worden ten
laatste 14 dagen na goedkeuring van de subsidies op de algemene vergadering van de RIS
aanhangig gemaakt bij het college van burgemeester en schepenen, die ter zake een
gemotiveerd advies vraagt aan het bureau van de RIS. Amendement goedgekeurd.
 Subsidiereglement wordt zoals geamendeerd aanvaard.
 De checklist voor de projecttoelagen wordt aangevuld met een kolom voor infotoelagen.
8. Noodhulp
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Op woensdag 7 november 2012 trof een aardbeving Guatemala. De beving zorgde voor veel
schade. De vergadering stelt voor om €650,00 noodhulp door te storten aan Broederlijk
Delen voor de wederopbouw.
Begin december trok een orkaan over de Filipijnen. 450 mensen kwamen om en er bleef heel
wat schade achter. De vergadering stelt voor om voor deze ramp €650,00 vrij te maken. Het
bureau zoekt naar een geschikte organisatie die er actief is op het terrein.

9. Begroting RIS werkingsmiddelen
Bij de voorgestelde begroting van de werkingsmiddelen wordt noodhulp geschrapt omdat deze
rechtstreeks door de gemeente wordt overgemaakt. Er rest zo nog €11.900,00 aan
werkingsmiddelen.
Begroting wordt goedgekeurd.
10. Korte evaluatie
1.1. Week van de Fair Trade.
o Er werd een uitdagingsspel georganiseerd voor de scholen. Dit werd vooraf
gecommuniceerd oa samen met een ander pakket voor 11.11.11. Uiteindelijk
schreven geïnteresseerde scholen zich in voor het lespakket van 11.11.11. Voor 2013
wordt bekeken om de actie van 11.11.11. te focussen op Fair trade.
o Voor de sportclubs werd een fotowedstrijd georganiseerd. De actie werd gepromoot
in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst. Voor de fotowedstrijd telkens
een foto online geplaatst op de website van de RIS. De deelnemers konden dan om
het eerst naar de plaats op de foto komen, maar we bereikten slechts één
organisatie.
o Wel succesvol waren de brownies actie bij de bakkers, het Fair trade ontbijt bij de
ambtenaren, de infosessie over duurzame criteria voor aankopers en de stand op de
boerenmarkt.
1.2. Vrijwilligersbeurs
Twee mensen hebben zich aangeboden: één persoon voor Bagaya en één persoon voor de
wereldwinkel. Het is de bedoeling om er een continu vervolg aan te maken door een soort
van vrijwilligers loket te installeren bij dienst welzijn en preventie. Waarschijnlijk zal in de
toekomst aan het loket van welzijn en preventie de burger in de toekomst gemakkelijker
worden doorverwezen naar die organisaties die extra hulp wensen.
11. Data
o
o
o

AV’s: 27/3, 19/6, 25/9 en 11/12
BBQ: 28/9
Vormingsavond 18/3. Voorstellen zijn:
 Communicatie over financiën naar externen
 Sociale media voor ngo’s
 DVD Jean-Pierre De Leener over Monsanto

12. Diversen
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o
o
o

23/2 om 19u30 organiseert Bagaya een Fair trade kookavond. Meer nieuws volgt
nog.
Sing for the Climate Dilbeek: film kan bekeken worden via de homepage van Dilbeek
of op http://www.youtube.com/watch?v=SE4IlwdTywI&feature=youtu.be
Dank aan schepen Lies Vereecke voor haar inzet in het schepencollege tvv van de RIS
werking en veel resultaten gewenst aan toekomstige schepen Karel De Ridder.
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