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Vzw BRISSI Asbl 

Bruxelles Solidarité Internationale Brussel Internationale Solidariteit   

 

 

MISSIE 

Sinds 2002 voert de Stad Brussel een actief beleid rond Internationale Solidariteit uitgevoerd door de Cel 

Internationale Solidariteit. Het budget wordt gedeeltelijk beheer door de Stad Brussel en gedeeltelijk door 

de vzw Brussel Internationale Solidariteit Solidarité internationale – Brissi. 

Opgericht in 2005 kreeg de vzw het mandaat van de Stad om activiteiten te organiseren, te ondersteunen 

of te ondernemen in het kader van internationale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking, zowel lokaal 

als internationaal. Deze activiteiten kunnen worden georganiseerd in samenwerking met andere 

(Europese, federale, gewestelijke/gemeenschappelijke of lokale) overheden of met andere instellingen 

(openbare of particuliere sector, ngo's, vzw’s of derden). 

 De vereniging ontwikkelt het principe ‘denk globaal, handel lokaal’ en streeft naar samenwerking, met 

name in het kader van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (VN), met 

lokale overheden in het ‘Zuiden’. Dit zijn de  begunstigden van officiële ontwikkelingshulp (ODA), 

opgenomen in de lijst van de Commissie voor Ontwikkelingsbijstand (DAC) van de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).  

De strategische doelstellingen worden uitgewerkt rond vier pijlers: 

• Bewustmaken van de Brusselse bevolking omtrent mondiale ongelijkheden en 

wereldburgerschapseducatie (WBE); 

• Versterken van de capaciteiten en het engagement van de lokale actoren van Internationale 

Solidariteit; 

• Bijdragen aan de wereldwijde armoedebestrijding en, meer in het algemeen, aan de 

doelstellingen van de VN op het gebied van duurzame ontwikkeling door projecten met diverse 

actoren op te zetten; 

• Partnerschappen tussen lokale overheden ontwikkelen om de uitwisseling van expertise en goede 

praktijken op het gebied van het beheer van steden te bevorderen. 
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STRUCTUUR, ORGANISATIE EN WERKING 

Algemene vergadering 
 
De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn wettelijk vastgelegd en zijn: 

- de wijziging van de statuten; 

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging 

ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 

- de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging; 

- de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het 

instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen; 

- de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting; 

- de ontbinding van de vereniging; 

- de uitsluiting van een lid; 

- de omzetting van de vzw in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale 

onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming; 

- om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden; 

- alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen. 

 

Het aantal leden mag niet minder zijn dan 8. Vanaf 16/09/2019 zijn dit de effectieve leden van de 

Algemene Vergadering 

 

Ahmed El Ktibi Schepen Internationale Solidariteit - Voorzitter 

 

Ann-Sophie Deneyer Diensthoofd Internationale Solidariteit Stad Brussel 

 

Mourad Maimouni Vertegenwoordiger van de democratische partijen in de GR van de Stad 

Brussel. 

 

Rose Mefalessi Vertegenwoordiger van de democratische partijen in de GR van de Stad 

Brussel. 

 

Jonas van Acker Vertegenwoordiger van de democratische partijen in de GR van de Stad 

Brussel. 

 

Dominic Brumagne Externe expert 

 

Safet Kreymadhi Externe expert 

 

Michel Mayeur Externe expert 
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Raad van Bestuur 
 

De Raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig 

zijn om het doel van de vereniging te verwezenlijken, met uitzondering van die handelingen die de wet 

voorbehouden heeft aan de Algemene vergadering. 

 

De Raad van bestuur heeft o.a. volgende bevoegdheden : 

- De bestekken en subsidies goedkeuren ; 

- De openbare aanbestedingen toekennen 

- Het beheer van de financiële middellen ; 

- Het financieel en inhoudelijk jaarverslag opmaken ; 

- Voorbereiden en beheer van budget ;  

- Overeenkomsten afsluiten ; 

 

Vanaf 16/09/2019 zijn dit de bestuurders 

Ahmed El Ktibi Schepen Internationale Solidariteit - Voorzitter 

 

Ann-Sophie Deneyer Diensthoofd Internationale Solidariteit Stad Brussel 

 

Mourad Maimouni Vertegenwoordiger van de democratische partijen in de GR van de Stad 

Brussel. 

 

Rose Mefalessi Vertegenwoordiger van de democratische partijen in de GR van de Stad 

Brussel. 

 

Jonas van Acker Vertegenwoordiger van de democratische partijen in de GR van de Stad 

Brussel. 

 

Dominic Brumagne Externe expert 

 

Safet Kreymadhi Externe expert 

 

 

Dagelijks bestuur 
 

Het bestuursorgaan voert de beslissing van de Raad van bestuur uit. Er zijn 2 gedelegeerde bestuurders 

maar elke van deze bestuurders kan alleen handelingen met betrekking tot het dagelijks bestuur 

verrichten (in geval van afwezigheid). Het intern reglement bepaald meer in detail de administratieve 

taken van het dagelijks bestuur. 
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- Ahmed El Ktibi, Schepen van Internationale Solidariteit, Voorzitter van de vzw 

 

- Ann-Sophie Deneyer, het personeelslid van de Stad Brussel dat belast is met internationale 

solidariteit en dat door de gemeenteraad van de Stad Brussel is aangesteld als bestuurder.  

 


