Algemene vergadering RIS 8 december 2010
Aanwezig: Hugo Boon (Kurukshetra), Hans Lissens (Beter Leven Geven), Joris Lissens
(Beter Leven Geven), Jan Margot (Amoreira), Jos Peeters (SEM Terra Bodegem), Magda
Coeckelberghs (Bagaya-Kapelle), Guido Van Lierde (Broederlijk Delen), Karel De Ridder
(GROEN!/sp.a/Vlpro),
Silke
Meert
(Imani),
Lies
Vereecke
(schepen
ontwikkelingssamenwerking), Greet Schaumans (Broederlijk Delen), Piet Walravens
(Projecten Franschhoek), Frans De Brandt (Broederlijk delen), Reginald Schaumans
(voorzitter RIS) en David Robberechts (Sociale Dienst)
Verontschuldigd: Jeanne Donvil-De Smedt (VLD), Mieke Margot (Amoreira), Irène DesmetElsocht (Missio), Greta Desmyter (Memisa), Christiane Peters (Rode Kruis afdeling Dilbeek),
Jef Valkeniers (VOLENS) en Madeleine Evenepoel (Los Pinos)
1. Verwelkoming – verontschuldigingen

2. Verslag algemene vergadering van 18/9/2010 wordt goedgekeurd

3. Goedkeuring agenda – diversen
Toevoeging bij diversen: Kwiswataf en data 2011
4. Korte evaluatie voorbije activiteiten
a. Vormingsavond op woensdag 20 oktober in kasteel La Motte was heel leerrijk. Qua
opkomst zat het ook goed. De komende vorming proberen we via mond aan
mondreclame open te trekken naar andere raden en organisaties buiten de RIS.
b. Fair Trade Week. Zeker voor herhaling vatbaar. Doelgroep nog te bepalen.
Wijziging statuten
Voor het wijzigen van de statuten is de aanwezigheid van 2/3de van de stemgerechtigde
leden (24) vereist. Gezien het nodige aantal aanwezigen niet werd bereikt, wordt de
stemming uitgesteld naar de algemene vergadering van 23 maart 2011. Voor de
wijziging van het subsidiereglement is dit aantal stemgerechtigden niet nodig. De AV
stelt toch voor om de stemming over het reglement te verdagen.
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5. Project- en infotoelagen/extra subsidie
De aanvragen worden digitaal verstuurd naar Reginald Schaumans voor 15 januari 2011.
Extra gemeentelijke toelage: tegen eind februari wordt het verslag verwacht van
Bagaya-Kapelle, Sem Terra en Savio voor Bangui. Elke lidorganisatie kan een aanvraag
indienen om in aanmerking te komen voor deze extra toelage;
Bevestiging of wijziging afgevaardigden voor AV. Reginald stuurt een mail door waar de
contactgegevens op staan. Per kerende kunnen jullie deze bevestigen of de wijzigingen
doormailen.

6. Verslag activiteiten 2010



















Nieuwe lidorganisatie Kurukshetra
2 open brainstormmomenten: Convenant en ‘t Zuiden Zindert Feest
Ongeveer 30 werkgroepvergaderingen, 4 algemene vergaderingen en 4
bureauvergaderingen
Steun aan de Ronde van 11
Motie wachtn8 werd ondertekend
Medewerking aan het Haïtiweekend
De organisatie van de eerste RIS vrijwilligers BBQ
De vormingsavond
De voorstelling van de RIS bij één politieke fractie
Stedenband: Katrien als vrijwilliger voor meer dan 3 maanden naar Franschhoek,
het werkbezoek ter voorbereiding van de convenant 2011-2013, de conferentie in
Bloemfontein en de opstart van de samenwerking met Arteveldehogeschool
Gent
’t Zuiden Zindert Feest: de samenwerking met het Vijverfestival verloopt goed.
Werkpunt naar de toekomst: duidelijker maken dat de wereldmarkt mee
georganiseerd wordt door de RIS.
Het Afrika Filmfestival wordt na meer dan 10 jaar uitgebreid en omgevormd tot
Filmfestival ’t Zuiden Zindert. Ook de werkgroep werd uitgebreid
De Filmbus wordt opnieuw georganiseerd voor alle Dilbeekse scholen
Fair Trade:
o nieuwe organisaties ondertekenden de verklaring op eer
o De campagne ‘Ik Ben Verkocht’ verandert in Fair Trade Gemeente’t
o Er werden nieuwe verenigingen aangetrokken en adviesraden betrokken.
Hierop kwam geen respons
o Kadillespel was vernieuwend en een succes!
o Fair Trade week met Fair Trade brownies
o Mailing aan de verkochten
o Boke Bijgaarden verdeelde Fair Trade chocobokes
o Straatborden Fair Trade moet verder opgevolgd worden
’t Zuiden Zindert (werkgroep Communicatie)
o Opmaak website: www.risdilbeek.be
2




o De input van de leden mag actiever. Er wordt voorgesteld om 4 keer per
jaar een herinneringsmail te sturen. Daarbij kan een verslag na de
activiteit verstuurd worden.
o Persmededeling: oa 4 berichten over noodhulp. Alle tips zijn welkom
opdat we meer visibiliteit krijgen
o De RIS-folder werd bijgewerkt en wordt afgewerkt tegen de volgende AV.
Het wordt een folder met inleg-blaadjes: animatiesubsidie, stedenband,
filmfetival, ’t Zuiden Zindert Feest en Fair Trade
o Mensen die zin hebben om mee te werken aan de communicatie van de
RIS zijn van harte welkom in de werkgroep.
o Opmaak van een jaarplanning
Noodhulp voor Haïti en Chili
Verslag DGD (vroegere DGOS) en actieplan convenant
ontwikkelingssamenwerking zijn terug te vinden op de website.

7. Actieplan 2011








Blijvend werk maken op kwaliteitsverbetering
Vrijwilligers BBQ herhalen
Leden werkgroepen betrekken
Zomeractie opzetten genre Kadille
Filmfestival: ander publiek aantrekken via de partners.
Efficiëntie persmededelingen verbeteren
Stedenband: contacten zijn goed, oa met Arteveldehogeschool. Suggesties
blijven welkom!

Voor alle andere acties verwijzen we naar het actieplan 2011 van de convenant.
8. Begroting 2011
Zie bijlage; de begroting werd goedgekeurd

9. Verslag deelname Piet en Jef aan conferentie Bloemfontein
Zie verslag.
Arteveldehogeschool Van februari tot juni zullen twee studenten sociaal cultureel werk
naar Franschhoek gaan om de jeugdwerking op te volgen. Dit zullen ze doen ism met de
mensen op het terrein. Als voorbereiding van hun stage stelden ze in opdracht van de
school een interessant landendossier op.
Sensibilisatie Om de bevolking in Dilbeek te informeren over wat Dilbeek doet in
Stellenbosch en Franschhoek denken we aan de opmaak van een fotoboek zoals bij de
stedenband Gent-Mangaung of Leiden – Buffalo City.
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De werkgroep bespreekt ook andere mogelijkheden waaronder de opmaak van een
voorstellingsfilm. Meer info van wat er zoal in 2010 gebeurde kan je vinden bij de
stedenband Dilbeek-Stellenbosch
10. Mededelingen
-

-

Kurukshetra organiseerde een concert op 15/11/2010 met 2 Indische muzikanten. 60
toeschouwers
Water voor Afrika. Op 5 februari wordt een grote landelijke kwis georganiseerd tvv
waterputten in de Sahel. Er wordt een oproep gelanceerd naar verenigingen die zo
een kwis willen organiseren. Er wordt als deelname 30€/ploeg gevraagd waarvan
5€/ploeg naar de organisatie gaat. De info over deze kwis komt op de website.
Data AV’s 2011: 23 maart, 15 juni, 21 september en 7 december.
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