Algemene vergadering RIS 24 maart 2010
Aanwezig: Lies Vereecke (schepen ontwikkelingssamenwerking), Silke Meert (Imani), Jan
Margot (Amoreira), Mieke Margot (Amoreira), Jef Valkeniers (VOLENS), Christiane Peters
(Rode Kruis afdeling Dilbeek), Joris Lissens (Beter Leven Geven), Hans Lissens (Beter Leven
Geven), Magda Coeckelberghs (Bagaya-Kapelle), Irène Desmet-Elsocht (Missio), Reginald
Schaumans (voorzitter RIS), Eduard Berghmans (Savio-Bangui), Dieter Duyck (Humasol),
Greta Desmyter (Memisa), Guido Van Lierde (Broederlijk Delen), Karel De Ridder
(GROEN!/sp.a/Vlpro) en David Robberechts (Sociale Dienst)
Verontschuldigd: Frans De Brandt (Broederlijk delen) en Eric De Muylder (Wereldwinkel),
Jos Peeters (SEM Terra Bodegem)

1. Verwelkoming – verontschuldigingen-goedkeuring agenda – diversen
2. Verslag algemene vergadering van 09/12/2010 werd goedgekeurd
Bij 3. Vermelden dat de Association Belo-Malgache actief is in Madagascar.
Bij 7. Actieplan RIS 2010, puntje 5: 2010 ipv 2009

3. Het Dilbeeks Verkeersplatform – Robert Rens
Het Verkeersplatform (VP) wil werk maken
van een betere verkeersveiligheid voor de
zwakke
weggebruikers
in
Dilbeek.
Het VP wil een overkoepelende stuurgroep
zijn en hoopt op een groot draagvlak bij scholen, verenigingen, burgers en instanties. In
Vlaams-Brabant zijn er 8 actieve Verkeersplatformen.
In Dilbeek werd het VP opgericht uit onvrede met de verkeerssituatie en omdat officiële
instanties te weinig weten wat er bij de mensen leeft. Het VP wil ook een andere mentaliteit
creëren bij de weggebruikers. Hiervoor wordt een positieve samenwerking gestimuleerd bij
scholen, burgers en verenigingen en worden samen acties georganiseerd. Het is ook de
bedoeling om de uitgebreide verkeerscommissie nieuw leven in te blazen.

4. Noodhulp
a. De Algemene Vergadering keurt volgende bedragen goed voor de wederopbouw in
Haïti: 650€ uit het budget noodhulp. Uitzonderlijk een tweede schijf van 650€ uit het
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noodhulpbudget. Daarbij 2.700€, het overschot van werkjaar 2009. Dit brengt het totaal
op 4.000€, gelden die worden overgemaakt voor de wederopbouw in Haïti! Voor het
Haïti Weekend in Dilbeek werd 1.000€ vrijgemaakt voor de huur van de
geluidsinstallatie, sabam en drukkosten.
b. Voor de heropbouw na de aardbeving in Chili wordt 650€ noodhulp vrijgemaakt.
Marleen Deblick vraagt hulp voor de heropbouw van een weeshuis. Maar volgens de
statuten van de RIS, kan noodhulp enkel overgemaakt worden aan een door DGOS
erkende NGO. Het bureau van de RIS onderzoekt wie er actief is op het terrein.

5. Financiën
a. De subsidieverdeling (info- en projecttoelagen) 2009 werd goedgekeurd. Bij de
Historiek van de toelagen wordt gevraagd om naar de toekomst opnieuw te
vermelden aan hoeveel % van de gemeentebegroting we zitten met het budget
ontwikkelingssamenwerking.
b. De financiële afrekening van het boekjaar 2009 werd goedgekeurd
c. De begroting 2010 – herziening maart 2010 – werd goedgekeurd
d. De Extra gemeentelijke subsidie 2009 werd goedgekeurd
Eduard merkte op dat de punten e en f niet werden besproken. Pas op het einde van AV
werden deze punten behandeld.
e. Extra gemeentelijke subsidie 2009: verslag adviescommissie. De AV neemt nota van
de beslissing van het bureau om voor 2009 het saldo uit te betalen aan Humasol,
Bagaya en Savio.
f. Extra gemeentelijke subsidie 2010: bij de aanvragen voor 2010 worden 4 van de 5
werkingen goedgekeurd: Bagaya, Humasol, Savio en Sem Terra. De algemene
vergadering neemt nota van de beslissing van het bureau.

6. Voorstel van reglement voor subsidiëring – initiatieven Het reglement en het
inschrijvingsformulier worden overlopen. De Algemene Vergadering keurt het nieuwe
reglement goed. Na de paasvakantie wordt dit reglement aan de Dilbeekse
verenigingen bekend gemaakt.

7. Haïtiweekend
Verschillende verenigingen waren begaan en richten samen DilbAid op. Deze
overkoepelende vereniging maakt het in de toekomst mogelijk om sneller op
gebeurtenissen in te spelen. DilbAid werd voor het Haïti-weekend gesponsord door
gemeentelijke diensten, privésponsors en adviesraden. Het initiatief voor het
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Haïtiweekend komt van enkele mensen uit het Vijverfestival, de RIS, de Cultuurraad en
Cover Girl (een muziekgroep die spontaan aanbood om gratis op te treden).
Onder de slogan Shake for quake werd het weekend op gang getrokken door live
optredens van Cover Girl, Sax the DJ en FM Brussel DJ’s.
Zaterdagnamiddag stond de Grabbel & Swap KickOff op het programma waarbij
jongeren zich op feestelijke wijze konden inschrijven voor de activiteiten tijdens de
Paasvakantie. Vzw Cirque-o-drôme leerde circustechnieken aan en Sota bracht een
breakdancedemonstratie. De kleinste bezoekers vertoonden hun kunsten op het
springkasteel. De pannenkoeken en smoutebollen maakten deze namiddag een
geslaagd feest!
’s Avonds was het tijd voor One Love for Haïti met optredens van oa Smiley en de
Heartbeat Movement.
Zondag organiseerden de Cultuurraad en de RIS een lente kijk- en zoekwandeling. De
jongsten konden terecht bij de workshop Haïtiaanse windvliegers maken. In het
pannenkoekenhuis bracht de Haïtiaanse Jonathan typisch Haïtiaanse muziek. De
aanwezigen zongen duchtig mee in het Creools. Deze initiatieven brachten ongeveer
3000€ op voor Haïti.
Hugo Geervliet in naam van DilbAid, Reginald Schaumans als voorzitter van de RIS en
burgemeester Platteau maakten een korte evaluatie.
De Gemeente Dilbeek (RIS) maakte 5.000€ vrij voor Haïti: 1.000€ voor logistieke steun
aan acties van verschillende scholen en organisaties; 1.300€ aan noodhulp via
respectievelijk 12.12 en Broederlijk Delen en 2.700€ voor de wederopbouw door DMOS
van een keuken die dagelijks aan 25.000 kinderen een middagmaal verschaft. Alle
Dilbeekse acties samen (alleszins deze waarvan de RIS op de hoogte is) brachten de
teller op een totaal van 18.000€.

8. Afrika Filmfestival
Overlopen activiteiten: filmbus, seniorenvoorstelling,
avondvoorstellingen, Murga, wereldkeuken op 20/4 en
tentoonstelling over volkskunstenaars in Congo: zie
programma in bijlage.
 Er wordt gevraagd om een bijkomende film overdag,
rond 18u te plannen.
De AV vraagt ook naar de mogelijkheid om de Murga te linken aan de situatie in Chili.
Op dinsdag 30 maart wordt een brainstorming georganiseerd over de toekomst van het
Filmfestival. Iedereen is van harte welkom in het Praetcafé om 20u
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9. Werkbezoek aan Stellenbosch
In het kader van de nieuwe convenant ontwikkelingssamenwerking 2011-2013 brachten
David Robberechts, Lies Vereecke & Marianne Nijs een werkbezoek aan Stellenbosch. Ilse
Renard van VVSG sloot aan bij het bezoek.
Het bezoek was waardevol omdat we de wederzijdse verwachtingen hebben bijgesteld: de
ambtenaren en beleidsmakers maakten volledig de tijd vrij om onze delegatie te
ontvangen. Zo hadden we drie overlegmomenten met de burgemeester en vele contacten
met raadsleden, afgevaardigden van betrokken organisaties en de mensen op het terrein.
De krottenwijk werd bezocht en we werden gebriefd over de voortgang van het Mooiwater
jeugdcentrum.
Keith Ford, de manager die er van bij het begin van de samenwerking met de stedenband
betrokken is verduidelijkte dat de politieke wissels het niet gemakkelijk maken om de
situatie er snel te veranderen. Positief is wel dat zowel het ANC als de Democraten de
thema’s van onze stedenband op de agenda hebben staan. De samenwerking met Dilbeek
wordt dus verder opgevolgd!
Een groot deel van het bezoek werd vrijgemaakt voor de uiteindelijke planning. Dit
gebeurde voor verschillende thema’s waaronder de vakantiewerking, kunst & cultuur,
uitbouw van de uitleendienst, tewerkstelling, milieueducatie, HIV/AIDS preventie… Verder
werd er continu overlegd met jeugdconsulent Msindisi en de vrijwilligster Katrien Vantricht.
Ook de samenwerking met de Arteveldehogeschool voor het uitsturen van studenten
sociaal cultureel werk & een verdere begeleiding van Msindisi werden besproken.
Stellenbosch weet welke richting we uit willen gaan met de samenwerking, ontwikkelt
voorstellen en zal deze in plan verwerken. Dit wordt mee opgenomen in het Actieplan van
de convenant 2011-2013. Meer nieuws volgt.

10. Ronde van 11 op zondag 30 mei
Het doel van deze fietstochten is de bevolking te sensibiliseren
over de Millenniumdoelstellingen en daarbij fondsen te werven
voor de verschillende organisaties die er aan meewerken.
In samenwerking met het Verkeersplatform wordt een
fietsherstel workshop georganiseerd. Er werden twee
stopplaatsen voorzien: de wereldwinkel bemant de Watermolen in Pede en Memisa
voorziet de werking in La Motte. Het promotiepaneel van de RIS kan op één van deze
plaatsen opgesteld worden.
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Er zijn momenteel ook affiches ter beschikking. Wie er kan ophangen laat iets weten aan
Lies: lies.vereecke@telenet.be
Jef V. stelt voor om de door de politie in beslag genomen fietsen te verkopen tijdens tijdens
de fietstocht. Daarbij kan gevraagd worden aan het college om deze fietsen als
solidariteitsbijdrage te schenken aan de organisatie.
11. Mededelingen bureau
4de pijler De provincie Vlaams-Brabant lanceerde een oproep naar alle 4de pijler initiatieven
om zich bekend te maken. Het bureau van de RIS gaf door dat volgende organisaties onder
de noemer 4de pijler vallen: Amoreira, Bagaya-Kapelle, Projecten Franschhoek, Los Pinos en
Solidariteit Savio voor Bangui. Dieter laat weten dat Humasol ook onder de 4de pijler
behoort en dat hij de organisatie heeft geregistreerd op de website: www.4depijler.be
11.11.11. en de provincie Vlaams-Brabant organiseerden op 23 maart en op 29 maart een
vormingsavond met een lezing over de stand van zaken van de Millenniumdoelstellingen.
Tijdens deze vorming werden ideeën uitgewisseld over hoe er in de gemeente 4de pijler
organisaties kunnen ondersteund worden.
Motie ‘De Tijd dringt’ Waar wachten we nog op? Met deze slogan trekt de organisatie
achter 2015, De Tijd loopt, de aandacht op de Millenniumdoelstellingen. 5 jaar vooraf aan
2015 wordt een balans opgemaakt van de gemaakte beloften. Voor de armste landen blijkt
er nog een lange weg af te leggen. De organisatie stelt vier uitdagingen voorop:





De tijd dringt: een motie voor het gemeentebestuur
De nieuwsgierigheid prikkelen met teasers en folders
Ontleen je gezicht aan de campagne en vertel het voort
Met z’n allen naar de wachtnacht op 11 september in Gent

Het bureau van de RIS vraagt het gemeentebestuur om de motie te ondertekenen. Daarbij
wordt een videobox aangevraagd voor de Ronde van 11 en het Vijverfestival.
Deze motie houdt in dat het gemeentebestuur






zich solidair verklaart met iedereen die zich inzet voor het behalen van de
Millenniumdoelstellingen,
de Vlaamse, Belgische en Europese overheden oproept om tijdens de VNconferentie over de Millenniumdoelstellingen in september 2010 harde
engagementen te eisen die een belangrijke en gegarandeerde vooruitgang
betekenen in het behalen van alle acht de Millenniumdoelstellingen, in elke stad of
dorp in de wereld,
de Vlaamse, Belgische en Europese overheden oproept om deze engagementen ook
integraal na te komen,
zich schaart achter de vele duizenden burgers die op zaterdag 11 september 2010 in
Gent bijeenkomen om vooruitgang te eisen in de realisatie van de
Millenniumdoelstellingen,

5



zich engageert om binnen haar eigen bevoegdheden alles te doen wat haalbaar is
om de realisatie van de Millenniumdoelstellingen te ondersteunen – met bijzondere
aandacht voor doelstelling 8: ‘internationale partnerschappen uitbreiden

Dag van de RIS vrijwilliger Op 18 september wordt voor alle RIS-leden en leden van de
verenigingen in de Pedemolen een BBQ georganiseerd tussen 16u en 21u. Tijdens deze BBQ
krijgen jullie de kans om elkaars werking beter te leren kennen. Gelieve deze datum nu
reeds te communiceren naar de leden van jullie organisatie.
Workshop ‘Leden – en fondsenwerving’ op woensdag 20 oktober Er wordt momenteel
een lesgever gezocht die uitleg zal geven over hoe je uw ledenbasis kan betrekken en
verruimen & over hoe de fondsenwerving kan verbeterd worden. Een organisatie van het
bureau van de RIS.
Agenda Om de website van de RIS levendig te houden vragen we jullie om na een activiteit,
telkens in enkele lijnen verslag uit te brengen. Dit kan doorgestuurd worden aan David.
Reeds te noteren in je agenda:










Dinsdag 30 maart om 20u: Brainstorming Filmfestival 2011 – Praetcafé Westrand.
Donderdag 1 april om 20u: Werkgroep Fair Trade – Sociale dienst, de Heetldelaan 10
Donderdag 22 april om 19u30: Planning convenant ontwikkelingssamenwerking
2011-2013: op. Iedereen is welkom! – Westrand, Club 1
Woensdag 9 juni : AV RIS – Westrand, lokaal 204
Zaterdag 11 september: Wachtnacht in Gent
Zaterdag 18 september tussen 16u en 21u: Dag van de RIS vrijwilliger – watermolen
Pede
Dinsdag 28 september: AV RIS – Westrand, lokaal 204
Woensdag 20 oktober om 19u30: Workshop ‘leden en fondsenwerving’ – Kasteel La
Motte, cafetaria
Woensdag 8 december: AV RIS – Westrand, lokaal 204

Diversen




Humasol lanceert een oproep naar projecten in het Zuiden waar zij ism
ingenieurstudenten windturbines en zonnepalen voor warm water kunnen bouwen.
Gelieve de ‘Call for projects’ in bijlage door te sturen!
De campagne van Broederlijk Delen is afgelopen en was een succes. Zo werden er
meer dan 1.800 koffiestops georganiseerd. Wie wil kan nog
steeds de politieke actie ondersteunen en een stem uitbrengen.
Snel zijn is de boodschap want op 29 maart wordt de petitie bij
Leterme en Van Rompuy afgeleverd.
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