Verslag AV woensdag 21 september 2011
Aanwezig: Tom Deseure, Reginald Schaumans (Voorzitter), Eric De Muylder (Wereldwinkel),
Magda Coeckelberghs (Bagaya-Kapelle), Greta Desmyter (Memisa), Mieke Margot
(Amoreira), Rien De Koster (Humasol), Guido Vanlierde (Broederlijk Delen), Pieter Geeurickx
(Amnesty International), Joris Lissens (Beter Leven Geven), Hans Lissens (Beter Leven
Geven), Karel De Ridder (Wereldwinkel), Hélène Rondou (Kurukshetra), Jos Peeters (Sem
Terra), Françoise Beyens (Unicef Pajottenland), Lies Vereecke (schepen), Jef Valkeniers (BTC,
Volens), Eduard Berghmans (Savio voor Bangui) en David Robberechts (Welzijn en preventie)
Verontschuldigd: Jan Margot (Amoreira), Greet Schaumans (Bureau), Jos Verboven (Unicef
Pajottenland), Hugo Boon (Kurukshetra), Frans De Brandt (Broederlijk Delen) en Dieter
Duyck (Humasol)
Het verslag algemene vergadering van 15 juni werd goedgekeurd.
Goedkeuring agenda Punt 7, voorstelling nieuw lid, Amnesty International, wordt uitgesteld
naar de AV van 7 december.
Verslag vrijwilligerswerk Charlotte de Smet werkte als vrijwilliger in India en stuurde een
verslag door met foto’s. Ze ontving van de RIS 100€ als bijdrage voor haar reis. Haar verhaal
staat onder de nieuwsitems op de website van de RIS.
Tom Deseure bracht verslag uit van zijn vrijwilligerswerk in Latijns-Amerika. Hij werkte er als
leerkracht Engels 3 maanden in Peru en 2 maanden in Guatemala. Hij vond op de website
van de 4de pijler een vacature voor de organisatie Chico Latino in de buurt van Cusco (Peru).
In Guatemala had hij in 2010 reeds als vrijwilliger gewerkt bij de organisatie Education for
the Children. Dit jaar gaf hij er opnieuw les.
Criterium voor lidmaatschap/subsidiëring
Gebaseerd op de adviezen en de ‘wens’ van de gemeente om alles wat als
‘ontwikkelingssamenwerking’ kan gekwalificeerd worden te bundelen in één adviesraad en
één reglement stelt het bureau voor om


de voorwaarden voor lidmaatschap/subsidiëring uit te breiden tot alle verenigingen die
actief zijn in projecten/samenwerking met DAC landen of met landen die een Bruto
Binnenlands Product hebben dat lager ligt dan 8,00 USD per hoofd van de bevolking
(schaal van het IMF).

Randvoorwaarde naar het gemeentebestuur Dilbeek
 dat de 2.400€ die nu aan Roemenië toegekend wordt in meerdering komt van de
huidige gemeentelijke subsidie (info- en projecttoelage) aan de RIS.
 Dat de Gemeente nota neemt van het feit dat hiermede veel meer
projecten/verenigingen (actief vooral in vroegere Oostbloklanden) in aanmerking
kunnen komen voor subsidiëring.
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 Dat de Gemeente zich bereid verklaart jaarlijks te evalueren en eventueel op basis
van meer aangesloten verenigingen/subsidiëringen de info-projecttoelage aan de RIS
aan te passen.
Noot:
 Na vergelijking van DAC en BBP landen komen alléén Roemenië en Bulgarije als extra
landen in aanmerking. Andere landen met minder dan 8,00USD BBP staan ook op
DAC lijst.
 De invloed op de sommen die nu uitgekeerd worden aan de aangesloten leden zal
niet écht groot zijn.
De AV is het er unaniem mee eens dat het lidmaatschap van Adoptiedorpen Roemenië de
beste formule is om de projecten ter plaatse te steunen. De AV vraagt wel om de huidige
subsidie voor ADR bij de subsidies van de RIS te voegen.
Voorstel nieuwe financiële afspraken met de Gemeente
Achtergrond
 Gemeente Dilbeek is pilootgemeente voor een nieuwe wijze van boekhouding.
 Men wenst de subsidiering van alle adviesraden te uniformiseren.
 Principe: een adviesraad mag zelf geen subsidies (als subsidies) doorstorten.
Nieuwe werkwijze
 In gemeentelijke begroting wordt er een onderscheid gemaakt tussen:
 Info-en projecttoelage aan verenigingen
 Extra Gemeentelijke Subsidie
 Werkingsmiddelen RIS
 De financiële dienst van de gemeente betaalt zelf (op advies en gebaseerd op onze
input) de info- en projecttoelagen + extra gemeentelijke subsidie uit aan de
betreffende verenigingen.
 De RIS ontvangt alléén de som van de werkingsmiddelen. Hiermede worden volgende
posten gedekt:

Werkingskosten

Noodhulpfonds (Noot: woord ‘fonds’ zou hieruit moeten verdwijnen)

’t Zuiden Zindert Werkgroep

Animatiefonds (Noot: woord ‘fonds’ zou hieruit moeten verdwijnen)

’t Zuiden Zindert Filmfestival

Fair Trade Gemeente

’t Zuiden Zindert Feest
Dit houdt in:
 dat deze posten zeer nauwkeurig moeten gebudgetteerd worden.
 Niet gespendeerd: Mag tot de som van 10.000€ in Reservefonds gestopt worden
(éénmaal hierboven= in mindering van subsidie volgend boekjaar)
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De RIS behoudt flexibiliteit binnen de werkingsmiddelen gedurende werkjaar
(sommen kunnen herverdeeld worden tussen de verschillende posten)
 Extra Gemeentelijke subsidie: reglement moet licht aangepast worden – meer
flexibiliteit zodat volledige som kan verdeeld worden.
 Geen wijzigingen qua Convenant en DGOS: deze middelen worden ons doorgestort.


Vraag van Eric om met een jaar vertraging te werken. 70.000€ voor project- en infotoelagen
+ 15.000€ voor werkingskosten.
Op de AV van maart worden de herwerkte statuten ter goedkeuring voorgelegd. Nadien
worden de statuten ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Convenant 2012
Filmbus: aankoop, herinrichting en beheer afspreken. Samenwerken voor programmatie met
andere gemeenten.
Filmfestival met film in Westrand, den Tat, de seniorenfilm & in het najaar het project ‘de
filmbus komt naar je toe’
Vijverfestival
 DGD sensibilisatie dossier in samenwerking met een lidorganisatie van de RIS
 Als nieuw element voor het dossier kunnen we voorstellen om de mediatheek te
koppelen
Fair Trade
 Promoten van lokale en duurzame voeding
 Jeugdverenigingen sensibiliseren
 Drankenleverancier Wijns uit Ternat
 Gemeentebestuur
o Openbare aanbesteding
o Burgerlijke stand
o Brochure FT in openbare aanbestedingen voor dummies
Wereldmediatheek: samenwerking met Kleur Bekennen en provincie
Stellenbosch
 In Dilbeek: 10 jaar Stellenbosch via promotiefilm, tentoonstelling en workshops
 Werking in Stellenbosch
o Jeugdwerking volgens de 6 thema’s
o Opleiding voor animatoren
o Samenwerking met Arteveldehogeschool
o Opmaak federaal programma indien Stellenbosch beslist over jeugdinfra
 Opvolgingsbezoeken
Financiën: verhoging budget RIS op basis van nieuwe verenigingen of extra aanragen.
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Communicatie en samenwerkingen
 samenwerking met de AV Vijverfestival
 samenwerking met scholen
 RIS promofilm (Filmbus, FF…)
RIS





Aangepaste statuten goedgekeurd
Evaluatie beleidsplan 2007-2012
Opmaak beleidslijnen 2013-2018
Andere activiteiten zoal de BBQ of een vormingsmoment

De algemene vergadering gaat akkoord met het voorgestelde actieplan 2012. Aanvullingen
voor het actieplan zijn welkom tot tl. 25/10.
’t Zuiden Zindert Feest 2011 Er was een goed aanbod aan activiteiten en de opkomst was
héél goed. Ook de samenwerking met de deelnemende lidorganisaties verliep goed. Magda
zal in november de verschillende lidorganisaties samenbrengen. Voor 2012 zal de
millenniumdoelstelling die DGD wil belichten, verder uitgewerkt door de deelnemende
standhouders. Het bureau van de RIS zal volgende keer de doelstellingen meer zichtbaar
maken oa via de persconferentie.
BBQ RIS vrijwilligers De BBQ was geslaagd, oa doordat er ook vrijwilligers bij waren die niet
aan de AV’s deelnemen maar wel goed werk leveren bij de lidorganisaties. Tijdens de
speeddating viel op dat er nog veel mensen geen kennis hadden van de verschillende
werkgroepen. Er is duidelijk nog veel werk te doen op vlak van sensibilisatie. De
voorgestelde praktisch tips worden verder opgevolgd door het bureau van de RIS.
Fair Trade Week van 5- 15 oktober
 Fair Trade fotowedstrijd voor verenigingen. 5 verenigingen kunnen een waardebon
van 100€ winnen wanneer zij eerst en met een attribuut gelinkt aan de
millenniumdoelstellingen op de plaats raken waar de foto’s werden genomen. Vanaf
10 oktober om 19u te zien op de site van de RIS. Deze actie werd bekendgemaakt bij
de verschillende adviesraden.
 Quiz voor 3de graad lager
onderwijs waarbij tot 50€/school
aan
waardebonnen
worden
verdeeld.
Bekendmaking
op
scholenoverlegplatform
 Brownies Alle Dilbeekse bakkers
werden
aangeschreven
en
gecontacteerd. Hiervan nemen
ondertussen 3 bakkers deel aan de
actie: Stijnen, Van Dessel en ’t
Zwaantje.
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Mailing Adviesraden opvolgen
In 2010 richten we ons op lagere scholen. Voor 2012 willen we de middelbare scholen
betrekken.
Bezoek en programma delegatie uit Stellenbosch Naar aanleiding van een internationale
conferentie georganiseerd door de VVSG van 17-19 oktober in Gent, komt een delegatie uit
Stellenbosch naar België. Tijdens het eerste deel van de week wordt aan de hand van meer
dan 20 workshops ideeën uitgewisseld. In het tweede deel wordt het federaal programma
besproken. In plaats van een 5 jarenplan wordt gewerkt met een 3 jarenplan voor de periode
2013-2015. En er wordt gezocht naar gemeenschappelijke thema’s per regio. Bv. voor ZuidAfrika kan dit jeugd en milieu worden. Het is de bedoeling om de middelen zo efficiënter in
te zetten en de administratieve last te verminderen door gemeenschappelijke zaken samen
uit te werken en in te dienen bij de federale.
VVSG nodigt iedereen uit op dinsdag 18 oktober in Gent. Op maandag 24 oktober is iedereen
welkom op de officiële ontvangst om 18u met aansluitend een bbq in het Castelhof. Voor
beide activiteiten moet vooraf ingeschreven worden.
Kandidaturen voor bureau Dit jaar lopen de mandaten af van de leden van het bureau.
Tegen 15 november kunnen geïnteresseerden zich kandidaat stellen als voorzitter,
ondervoorzitter, secretaris of penningmeester bij Reginald.
Diversen
Tim Jackson op het Millenniumdebat in Vooruit Gent
Memisa organiseert een infomoment met Lieve Blancquaert op 26 oktober 2011 in
Westrand. Aanvang om 19u30. €5 in VV, €6 aan de kassa.
Jef stelt voor om vroedvrouw Nadine De Vooght (Snakaerdstraat 22) te vragen om te
getuigen over haar werk.
Uit te nodigen voor volgende AV’s: Régine Debrabanter en Daniel Appelmans
De wereldwinkel heeft verschillende nieuwe producten, oa koffie uit Oost-Congo. Iedereen
is ook welkom in de WW tijdens de jaarmarkt en op de Fairtrade-dag op 15 oktober.
De kerstmarkt van Beter Leven Geven (RCI) gaat dit jaar door op 10 en 11 december. Dit jaar
steunt BLG Adoptiedorpen Roemenië. De opbrengst gaat naar een nieuw vervoersmiddelen
voor een opvangcentrum voor mongooltjes. De projectsubsidie van de RIS zal in 2010 niet
kunnen toegekend worden aan Beter Leven Geven omdat de aangepaste statuten nog niet
werden goedgekeurd door de gemeenteraad en het lidmaatschap van ADR pas in 2012 zal
kunnen gebeuren.
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