Algemene vergadering 25 maart 2015
Aanwezig: Eduard Berghmans (Bangui), Hilde Maes (ADR), Chris Goven (Missio), Chris Vanderdeelen
(Missio),Guido Van Lierde (Broederlijk Delen), Françoise Beyens (UNICEF), Stijn Desmet (Humasol),
Hélène Rondou (Kurukshetra), Greta Desmyter (MEMISA), Hans Lissens (BLG), Magda Coeckelberghs
(Bagaya), Jos Peeters (Sem Terra), Mieke Margot (Amoreira), Karel De Ridder (schepen), Reginald
Schaumans (voorzitter) en David Robberechts (dienst welzijn en preventie)
Verontschuldigd: Dirk Brackenier (Fair Trade), Pieter Geeurickx (Amnesty International), Josephine
Mutshembe (Loto), Christian Van Den Plas (Lubefu), Elke Tiebout (11.11.11.), Jan Margot (Amoreira),
Jef Valkeniers, Greet Schaumans, Ann Becqué (ADR), Piet Walravens (Projecten Franschhoek) en Els
Houttave (Grenzeloos milieu) en Jeanine De Pauw (DNA).

1. Kom op tegen kanker Van 14 tot 18 mei vindt ‘de 1000km van Kom op tegen Kanker’ plaats. 600
fietsploegen (waaronder ook 1 ploeg met gemeente- en OCMWpersoneel) rijden gedurende 4 dagen door heel Vlaanderen, met een
middagstop telkens in een andere gemeente. Deze vier gemeenten,
waaronder dus ook Dilbeek (op 14 mei), worden door Frank Deboosere
uitgedaagd om een zo lang mogelijke erehaag te vormen om de
renners te verwelkomen. Dilbeek wil het record verbreken! Het is dus
zeer belangrijk om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om in de
erehaag te staan. Vandaar de oproep om dit evenement zoveel mogelijk te promoten. De organisatie
zoekt nog vrijwilligers voor allerlei jobs. Geïnteresseerden kunnen dit doorgeven aan
Christa.Smolders@dilbeek.be
2. Verwelkoming – verontschuldigingen
3. Goedkeuring verslag van 10 december 2014
4. Goedkeuring agenda – diversen
5. Mededelingen bureau
Noodhulp Het bureau stelt voor om €650,00 over te maken aan UNICEF tvv de slachtoffers van
de superstorm op Vanuatu. De AV is unaniem akkoord met het voorstel.
Leden
-

Schrapping Imani
Aanvaarding ‘Grenzeloos Milieu vzw’: akkoord AV

6. Bureauverkiezingen (periode 2014 – 2018)
Geen enkele vereniging heeft iemand voor Verkiezing of coöptatie voorgesteld. Vanuit dit
standpunt wil en zal het huidige bureau nog een termijn van 3 jaar voortdoen. Toch opnieuw
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een oproep naar mensen die bereid zijn om gecoöpteerd te worden om bureauvergaderingen
te volgen en beperkte jobs mee te steunen.
Er zijn geen bepaalde vereisten nodig (financiën, website maken…). Iedereen is welkom, er is
geen bepaald profiel nodig.
Stemming: Het bureau werd unaniem (13 stemmen) herkozen.

7. Financiën


Rekeningen 2014 – goedkeuring
- Partytenten RIS: afspreken met Westrand hoe we deze kunnen ontlenen.
- Goedgekeurd



Begrotingswijziging 2015 – goedkeuring
- Middelen zeker inzetten voor samenwerkingen .
- Goedgekeurd



Info- en projectsubsidies 2014 – goedkeuring
- De vraag is of niet toegekende subsidies kunnen toegewezen worden aan andere
subsidies. Dit wordt gecontroleerd met de gemeente. Indien ok, worden de extra
middelen overgemaakt aan de organisaties.
- Infotoelagen worden goedgekeurd. Uitbetaling eind mei, begin juni. Vragen aan de
financiële dienst wanneer de betalingen worden uitgevoerd.
- ‘Noodhulp 2014: Filmbus’. Dit moet aangepast worden in de vereniging aan wie gestort
werd.



Lange Termijn Subsidies:
Saldo LT 2014
LT 2015
Waarom verlaat Humasol Afrika? Humasol verlaat Afrika niet. Als er projecten zich
aanbieden op vlak van sensibilisatie en netwerking met de leveranciers kan dit
wel. Er wordt ook ingezet op microfinanciering.
Is er een afspraak rond de duur van een vereniging om LT subsidies aan te vragen?
Nee, het verloopt in 3 jaren maar kan uitgebreid worden.
Oproep naar indieners.

8. MOOOV Filmfestival
Afspraken verdeling promotiemateriaal. Nieuw overleg op woensdag 22 april om 20u in het Mooov
Café (Club 1) van Westrand.

9. RIS website
Vernieuwd website is online.
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Graag:
-

Teksten over uw vereniging nakijken en eventuele wijzigingen/toevoegingen doorgeven
aan Reginald.
Oproep: geef activiteiten (voor kalender), artikeltjes over projecten of activiteiten,
nieuwsbrieven ea door aan Reginald.
Bezoek website regelmatig en schrijf je in op ontvangst nieuwsjes. Informeer uw leden en
sympathisanten en nodig hen ook uit.

10. Zuiden Zindert Feest
- 11 juli
- Wie doet er mee? Inschrijvingen dringend in orde brengen via Martine Pitteljon. David vraagt om
nog eens de inschrijvingsformulieren over te maken aan de RIS leden.
- Werkgroep Zuiden Zindert Feest op 9 april, Club1: hoe kunnen we het thema ‘voedselzekerheid (FT,
duurzame lokale producten, klimaat,…)’ centraal zetten?

11. Diversen

-

-

Sem Terra : op 12/4 houdt Huisje Mostinckx open.
Beter Leven Geven: Raad van Itterbeekse Verenigingen heeft besloten om er mee te
stoppen. Hierdoor komt er een einde aan de Kerstmarkt. Komt door minder mensen die
het steunen, ook minder medewerking vanuit het centrum. BLG zal afhandeling doen en
Hans zal als geïnteresseerde burger de RIS vergaderingen blijven opvolgen.
Volgende data:
AV 10/6: Westrand, 303
Vrijwilligers bbq: 19/9
AV 30/9: Westrand, 303
AV 16/12: Westrand, 303
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