Verslag Algemene Vergadering RIS 31/03/2011
Aanwezig:Eduard Berghmans (Bangui-Kago Bandoro), Mieke Margot ( Amoreira), Joris Lissens ( Beter leven
geven), Silke Meert ( Imani), Eric De Muylder (Wereldwinkel), Eveline Vandenabeele (Wereldwinkel), Magda
Coeckelberghs (Bagaya-Kapelle),Greet Schaumans , Jef Valkeniers (BTC, Volens), Maleine Evenepoel (Los
Pinos), Greta Desmyter (Memisa), Frans De Brandt (Broederlijk delen), Karel De Ridder (Groen), Dieter Duyck
(Humasol), Kenneth Bruninx (Humasol), Hugo Boon (Kurukshetra), Lies Vereecke (Schepen
ontwikkelingssamenwerking), Jos Peeters (Semterra Bodegem), Guido Van Lierde (Broederlijk delen), Reginald
Schaumans (Voorzitter RIS)
Verontschuldigd: Hans Lissens (Beter Leven Geven), Chris de Vocht (Memisa), Dirk Van Duyck (Los Pinos), Jef
Walravens (Volens), Linda De Becker (Semterra), David Robberecht (sociale dienst)

1.
2.
3.

4.

Verwelkoming en verontschuldigingen
Verslag algemene vergadering van 8/12/2010: goedgekeurd
Goedkeuring agenda diversen: ok
a. % ontwikkelingssamenwerking in gemeentelijke begroting
b. noodhulp aanvraag vluchtelingen Libië
Wijziging statuten en huishoudelijk reglement
a. Voorstelling ( zie tevens memo van toelichting)
De voorzitter beklemtoont de noodzaak om statuten en huishoudelijk reglement aan te passen.
Er dienen uniforme begrippen en definities gehanteerd te worden, verder dienen statuten en
huishoudelijk aangepast te worden aan de huidige situatie. Er wordt eenduidig gedefinieerd
welke de stemgerechtigde leden zijn binnen de AV.
De RIS opdracht heeft geen betrekking tot het culturele, dit werd in art.2 verwijderd.
b. Bespreking en amendering:
Verduidelijking:
Art 1-DAC (Development Assistance Comittee) landen is een lijst op basis van criteria die
NGO’s en ontwikkelingsorganisaties hanteren om een land te duiden waar samenwerking
wenselijk is.
Art 6 – Via Lange termijnplan en jaarlijks actieplan formuleert de RIS de dilbeekse visie op
ontwikkelingssamenwerking.
Art 7.a. – Als lid van de RIS met 1 stemrecht wordt beschouwd elke aangesloten vereniging,
vertegenwoordigd door 2 personen, maximaal 6 personen.
Art 7.e.- Het aantal personen die door de AV kunnen gecoöpteerd worden wordt opgetrokken
naar ¼ van aantal individuele personen om de AV te kunnen uitbreiden met individuen die niet
behoren tot een vereniging.
Art 9. Individuele personen kunnen geen lid worden van de raad indien niet gecoöpteerd.
Art 14. Stemgerechtigde leden binnen de RIS op dit ogenblik:
17 stemmen ( aantal aangesloten verenigingen)
2 stemmen gecoöpteerde leden ( Voorzitter + Greet Schaumans)
1 stem David
Art 17. Gemeentelijke ambtenaar maakt verslagen. Dit is aanpassing aan de realiteit +
onderstreept de noodzakelijke ondersteuning van de gemeente aan de RIS.
Art 24. Werkgroepen. Er werden 4 werkgroepen opgericht :
Zuiden Zindert (vroeger Afrika filmfestival)/ Zuiden Zindert convenant (met vijverfestival) /
Fairtrade / Stellenbosch
Art 25. Voor het bestaan van de werkgroepen was er enkel noodzaak aan administratiekost.
Met verdere uitbreiding van werkgroepen dient er een eigen beheer onder goedkeuring van de
RIS ingevoerd te worden.
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Amendementen:
art 24. Werkgroepen“Conclusies van een werkgroep worden slechts bindend nadat de raad
deze heeft goedgekeurd “wordt geamendeerd naar; “ Beslissingen van een werkgroep die een
standpunt of niet begrote financiële gevolgen heeft worden slechts bindend na goedkeuring
door de raad.”
Dit amendement is noodzakelijk om de normale werking van een werkgroep te garanderen.
Amendement wordt goedgekeurd.
Art 17. Bureau “Onder de leden van de Raad wordt een voorzitter, een ondervoorzitter, een
penningmeester en een secretaris gekozen die samen het bureau vormen voor de periode van
drie jaar” wordt geamendeerd naar; “ Onder de leden van de Raad wordt een voorzitter, een
ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris gekozen die samen 4 stemgerechtigde
leden van het bureau vormen voor de periode van drie jaar” . Dit amendement werd ingevoerd
om te verduidelijken wie stemrecht heeft binnen het bureau.
Amendement wordt goedgekeurd.
c.

5.

Stemming van statuten als geamendeerd:
alle leden stemden voor/ geen onthoudingen/ geen tegenstemmen

Huishoudelijk reglement:
a. Voorstelling.
b. Bespreking en amendering
Bespreking
2. duidelijkere omschrijving wie aanspraak kan maken op steun van de RIS.
3.1.1 wanneer eetfeest voor bepaalde actie binnen RIS activiteit georganiseerd wordt dan kan
men voor kosten voor de folder aanspraak maken op info-toelage. Kosten voor huur zaal, e.d.
komen niet in aanmerking voor info-toelage.
3.2. de datum van invoering dossier werd verlaat naar 25/01 om sommige verenigingen toe te
laten deze deadline te halen. (opmaak van jaarbalansen, …)
4 en 5 nieuwe artikels die beantwoorden aan de huidige realiteit en doelstelling RIS.
7 – minimum budgettering werd opgetrokken aangezien er de laatste jaren meer noodhulp
situaties ontstaan zijn.
Maximum budgettering kan via de AV opgetrokken worden zoals vorig jaar met Haïti, omdat het
budgetevenwicht moet gerespecteerd worden dienen andere posten dan verlaagd te worden.
Beslissing van goedkeuring van noodhulp wordt gezien snelle actie zich opdringt door het
bureau na grondig overleg genomen. Indien het tijdstip het toelaat komt de keuze evenwel op
de agenda van de AV. Er wordt geopteerd voor erkende noodhulporganisaties met een werking
binnen de RIS Dilbeek. Er wordt gepoogd om telkens een andere organisatie aan bod te laten
komen of via groepenfonds. Caritas als organisatie voor noodhulp wordt geschrapt gezien de
huidige visie van Caritas op zijn werking.
7.1 de verdeelsleutel 80/100 voor kleine organisaties en grote organisaties wordt afgeschaft
aangezien vooral de kleine organisaties nood aan steun hebben en ze hierbij niet afgestraft
mogen worden.
7.2.1 Er kan slechts een voorschot goedgekeurd worden indien een dossier is ingediend. Een
nieuw lid binnen de RIS kan maar een eerste dossier indienen na 1 jaar werking aldus heeft de
RIS de tijd om de gunstige werking van een nieuw lid te evalueren.
Amendering:
Artikel 2: Verenigingen “minstens 1 jaar” aangesloten bij de RIS, deze vroegere regel wordt
opnieuw duidelijk vermeld teneinde toe te laten de werking van een nieuw lid te evalueren.
Amendement wordt goedgekeurd.
Artikel 2: erkende en gestructureerde noodhulporganisaties
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Amendement wordt goedgekeurd.
Artikel 3.3: Enkel voor infotoelagen kan bij aanvraag een voorschot gevraagd worden “op basis
van een ingediend budget”.
Amendement wordt goedgekeurd.
c.
6.

Stemming Reglement als geamendeerd: Goedgekeurd met Voor 7/ tegen 1 / onthouding 4

Financiën:
a. Extra project toelage – saldo 2010
Volgende dossiers werden positief geëvalueerd en het saldo van de toelage wordt doorgestort:
*Humasol : Biomassa zonneboiler in Argentinië
*SemTerra Bodegem: Biogas installatie werd gebouwd, opleiding, 128 families worden met dit
project bereikt
*Savio: Internaat werd uitgebouwd
*Bagaya Kapelle : vorming en centrum voor verpleging werd uitgebreid. Er waren door
preventie geen opnames meer van malaria
b.

Aanvragen extra projecttoelage – 2011: volgende aanvragen werden goedgekeurd voor ieder
1.500€.
Eerste schijf €750,00 wordt doorgestort
*Humasol: uitbouw van bio-massa centrum
*Savio: uitbouw agropastoraal centrum
*Bagaya Kapelle: Zonne-energie installatie in samenwerking met Humasol

7.

c.

Financieel verslag 2010 : inkomsten en uitgaven uitgezonderd convenant en DGOS
RIS noodhulp werd opgetrokken door extra subsidie voor Haïti van €1.800,00
RIS animatiefonds : 3 x € 100,00 voor individu die naar buitenland trok in het kader van
ontwikkelingssamenwerking. Verslag zie website van 1 persoon, rest volgt.
Voorschot infotoelage voor 11.11.11
Werkingskosten omvatten postzegels, fotokopieën, …
Financiële rekeningen 2010 worden door AV goedgekeurd.

d.

Subsidies aangesloten verenigingen 2010
Infotoelagen max 30% € 69.900 (budget)= € 20,880,00 met € 14.021,24 als totaal < dan max.
Noodhulp max 5 % van € 85.000 (gem.toelage) = € 4.250,00 met € 5.300,00 > dan max. maar
afwijkend werd door AV extra budget van € 1.800,00 toegekend in 2010.
Projecttoelage werd voor de laatste maal berekend met 80/100 regel Broederlijk delen en
Memisa overschrijden plafond, in totaal wordt € 55.578,76 toegekend.
Dit bedrag is minder dan in het verleden omdat de opgebouwde reserves uit het verleden
verdeeld zijn.
Subsidies info en projecttoelagen worden goedgekeurd door de AV.

e.

Wijziging begroting 2011
De gewijzigde begroting wordt goedgekeurd.

’ t Zuiden zindert filmfestival
Voor de eerste keer wordt deze keer het zuiden zindert filmfestival volgens het nieuwe programma
opgebouwd. Er worden geen subsidies door Vlaams-Brabant toegekend omdat afgeweken wordt van het
Afrika filmfestival.
De flyers en affiches werden verdeeld.
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Er werd een persconferentie gehouden bij aankomst van de filmbus. Op één na doen alle scholen mee
met de actie.
Er werd een verslag gepubliceerd in het Nieuwsblad en het Laatste Nieuws.
Voor de filmvoorstellingen kan er een vooraf gereserveerde maaltijd genuttigd worden in het
Westrandcafé.
Er wordt samengewerkt met andere verenigingen Gezinsbond, …
Doordat Pasen laat valt liep de Westrandreservatie slecht uit en kan de opzet van een festival met
workshops niet volledig uitgebouwd worden, volgend jaar wordt dit verder uitgebreid.
Tijdens het Afrika filmfestival in Leuven groeide een nabespreking met regisseur in Leuven uit tot een
boeiende conversatie met een dertigtal personen, een suggestie voor volgend jaar.
MURGA – muzikale workshop ritme - dans voor jongeren 7j – 16j weekend (21-22/04)
CATSJOE- 7 mei hele dag dans voor verschillende leeftijden – doelgroepen.
8.

’t Zuiden Zindert Feest ( 9/07/2011)
Borden “fairtrade “zijn goedgekeurd en zullen op de Dilbeekse invalswegen aangebracht worden.
Oproep aan RIS leden om gezamenlijke stand op te bouwen.
Magda coördineert dit.

9.

Diversen
a. % ontwikkelingssamenwerking in gemeentelijke begroting
Gemeentelijke toelage € 85.000,00 + loon David geeft dit 0,37% van gemeentelijke omzet die
naar ontwikkelingssamenwerking gaat. Noch verwijderd van de vooropgestelde 0,75% maar in
deze budgettair moeilijke periode voor de gemeenten al bij al een goed resultaat.
b. Noodhulp Libië
Unicef en het Rode Kruis vroegen steun voor vluchtelingen problematiek in Libië
bedrag van € 500,00 werd toegekend aan UNICEF (kinderopvang in Egypte voor
vluchtelingen), op de aanvraag van het Rode Kruis wordt niet ingegaan. Volgens het reglement
kunnen we voor 1 situatie slechts 1 noodhulporganisatie steunen. Het Rode Kruis werd in het
verleden gesteund.
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