Verslag vergadering RIS 13/06/2012
Aanwezig: Reginald Schaumans, Dr Jef Valkeniers, Greta Desmyter, Hugo Boon, Josephine Mushembe, Jos
Verboven, Kris Goven, Karel De Ridder, Eveline Vandenabeele, Eric De Muylder, Mieke Margot, Lies Vereecke,
Greet Schaumans, Wyns Anselme, Magde Coeckelberghs, Hilde Maes, Pieter Geerinckx, Jos Peeters, Guide
Van Lierde, Elke Tiebout, Pieter Van Pamel
Agenda
1.

Verwelkoming – verontschuldigingen
Verontschuldigd: Kris Van Den Plas,Monique Segers, Hans en Joris Lissens, Jan Margot, Bart Tiels,
Chris Vanderdeelen, Hélène Rondou, Frans de Brandt, David Robberechts

2.

Goedkeuring verslag A.V. van 28/03/2012

3.

Goedkeuring agenda – diversen

4.

Mededelingen van het bureau
a. Noodhulp voor Sirië – Rode Kruis € 650,00 werd uitbetaald
b. Sensibilisatie subsidies
1. € 250,00 voor Regina Caeli – samenwerking met kleur bekennen
2. € 150,00 voor Hand-in-Hand Loto
3. € 100,00 voor Elke Hertog – project Born in Africa
c. Begrotingsformaat is aangepast naar model van de gemeente, de bedragen zijn hetzelfde.
De gemeente keurde de ingediende begroting goed.
d. Werkgroep communicatie: De folder van de RIS wordt bijgewerkt, er komen verenigingen bij,
fiches worden bijgewerkt, Zuiden zindert feest
De display van de RIS met links voorstelling van de RIS, rechts opsomming verenigingen.
Het midden is vrij voor eigen informatie.
De display is beschikbaar voor de verenigingen tijdens de activiteiten.
Info en reservatie bij David – Reginald
Er worden banners gemaakt met woordenwolk
Er zijn tevens beachflags beschikbaar om RIS activiteit te accentueren ( op Zuiden Zindert
Feest gebruikt bij RIS-verenigingenstands)
e. Er bestaat een mogelijkheid om het federaal programma i.v.m. Stellenbosch toch op te starten.
David maakt een predossier op ter evaluatie.
(Opstart is voorzien in eind 2013 – begin 2014)

5.

Aanvaarding twee nieuwe leden:
a. Lubefu vzw – ondersteunt activiteiten in Lubefu – Kassai Oriental – Congo / zetel in
Elegemstraat – Dilbeek (voorstelling in AV van september of december). Subsidiesenkel voor
werkjaar 2013. Aanvaarding als lid door AV
b. Hand in Hand voor Loto vzw – ondersteunt activiteiten in Lomela – Kassai Oriental – Congo /
zetel in Mispel – Dilbeek
Ondersteuning van scholen, hospitaal, medisch-sociaal.
Aanvaarding als lid door AV

6.

Adoptiedorpen Roemenië – voorstelling activiteiten door Hilde Maes.
De stad Seoel in Transilvanië wordt ondersteund, dit is een stad van +/- 10.000 inwoners met grote
instellingen.
De VZW adoptiedorpen Roemenië is al 20 jaar actief
In 11/1989 opgestart met een adoptie campagne
In 03/1991 – hulpgoederen verstuurt met 10-tonner
Aanvankelijk stuurde de VZW vooral hulpgoederen (kledij, voedingsmiddelen, pedagogische
hulpmiddelen). Er werd een computerlokaal opgericht in 1993. Het dispensarium werd uitgerust met
EKG-Glucometers, aerosols, …. Het ziekenhuis kreeg sterilisatoren en hulpmiddelen voor de
postoperatieve bewaking.
De jeugd kreeg hulpmiddelen om muzikale activiteiten uit te bouwen. Verder werd de sportinfrastructuur
verbeterd en kreeg de keuken en centrale verwarming van het lyceum een vernieuwing.
Er werd dankzij de actie van de kerstmarkt een busje aangekocht zodat mentaal gehandicapten
vervoerd konden worden. De opvang van de mentaal gehandicapten steunt op 1 arbeidskracht + 3
vrijwilligers zonder loon.
Sinds 2000 werkt men vooral aan een structurele verbetering.
Zo werd er in 04/2011 een gezondheidsraad opgericht die screening van diabetes en borstkanker
mogelijk maakt. In de gezondheidsraad zetelen 2 huisartsen. (momenteel is het ziekenhuis gesloten
wegens besparingen)

In 09/2011 werd er een vereniging “ raad voor lokale ontwikkeling” opgericht. Deze bestaat uit een
netwerk van vrijwilligers die gratis opleiding geven en gesteund worden door ADR nationaal.
Scouts en Chiro verenigingen werden opgestart.
Sinds 2012 wordt er een folkloristische groep ondersteund via onder andere Piet Walraevens.
Probleempunten:
De jeugd verdwijnt door het lage loon : € 250,00/maand
Door de economische crisis dalen de lonen met 25%, zijn de pensioenen met 10-15% gedaald tot
€ 100,00/maand.
7.

Stedenband Dilbeek-Stellenbosch (verslag werkbezoek 03/2012 door Lies Vereecken)
Wegens de onderbreking van het federaal programma was het niet opportuun om met 4 personen een
werkbezoek te maken.
Er zijn nu 2 personen vertrokken, volgend jaar de andere 2 personen.
Wat zijn de plannen voor volgend jaar ?
a.

Uitbouw van het jeugdcentrum met speelpleinwerking bouwen aan de eigenwaarde van de
kinderen en hun competenties verder ontwikkelen. Er wordt gepoogd om zoveel mogelijk de
competenties met betrekking tot de plaatselijke noden in te vullen zodat de werkloosheidsgraad
kan dalen.
Er wordt samengewerkt met Stellemplooi – Stellembosch.
Voor de speelpleinwerking is er 1 jeugdconsulent - Ndisi aangeworven die ondersteund wordt
door de gemeente Dilbeek.
Ndisi werkt samen met stagiairs van de Artevelde Hogeschool + sociale school + Dramaschool.
Er zijn dus steeds 2 tot 3 verantwoordelijken aanwezig zodat de continuïteit gewaarborgd is.

b.

Het sportcomplex wordt uitgebouwd in Drakenstein.
Via de trainers wordt er aan aidspreventie gedaan.
Het jeugdcentrum zal dan verhuizen naar het sportcomplex.
De ambtenaren blijven dezelfde wat een continuïteit garandeert.

c.

Samenwerking op schoolniveau wordt gepromoot. Zo loopt er een project waarbij RC via Skype
in contact komt met Stellenbosch.

d.

de samenwerking met Stellenbosch kon er maar komen door samenwerking tussen
jeugddienst, sociale dienst, culturele dienst en vrijwilligers

8.

’t Zuiden Zindert Feest:
Oproep aan aangesloten leden om mee te doen.
RIS leden Memisa, Unicef, Kurukshetra, Humasol, Bagaya Kapelle doen mee.
Het vooropgesteld milennium-thema is kindersterfte.
De standen worden opgebouwd met link naar kindermarkt en wereldmuziek podium.
Er werd een parcours uitgestippeld voor ouders met kinderen om kindersterfte tegen te gaan.
Dit wordt uitgewerkt via een wereldbol waarbij kinderkoppen gered kunnen worden via allerhande acties.
De nieuw aangekochte filmbus wordt tentoongesteld.

9.

Korte Evaluatie
a. ’t Zuiden Zindert Filmfestival
Via de filmbus werden er 1.398 kinderen uit lagere scholen van Dilbeek bereikt.
De scholen konden aan de hand van folder en graad films op voorhand kiezen dit voor een
kleine vergoeding.
Via het volwassen filmaanbod werden er dit jaar meer mensen bereikt dan vroeger alhoewel
minder films vertoond werden.
Westrand: 7 + 42 + 167 ( mee opgenomen in Westrand programmatie van dinsdagavondfilm)
den TAT: 35
Breugheldal: 70
Formule van minder films en opname in het dinsdagavond programma van de Westrand is een
goede formule.
Voor Breugheldal was er de opmerking dat de cafetaria luidruchtig is, we moeten hier naar
oplossingen zoeken.
De combinatie receptie 10 jaar Stellenbosch en filmvoorstelling wordt positief onthaald.

b.

Fototentoonstelling 10 jaar Stedenband
Sterk uitgebouwde fototentoonstelling die zeer duidelijk opgemaakt is. De link met RIS werd
duidelijk weergegeven.
Deze foto-tentoonstelling kan in zijn geheel of per thema uitgeleend worden aan aangesloten
verenigingen die rond een aansluitend thema werken

10. RIS-vrijwilligers BBQ – 15/09/
De jaarlijkse BBQ om de vrijwilligers van de verenigingen te bedanken gaat dit jaar zoals vorige jaren
door aan de Pede-molen. Het is de aangewezen plaats om de vrijwilligers uit andere verenigingen te
leren kennen alsook de activiteiten van de verenigingen.
Uitnodiging volgt per email en website.
Bijdrage: € 5,00/persoon
11. Infomoment AV-onderwerp 09/2012
Algemeen thema + vraagstelling – duurtijd +/- 60 min.
Keuzevolgorde uit verschillende thema’s werd met meerderheid gekozen ( a. meeste stemmen)
a. samenwerking met BRIC landen – arm/rijk en Noord/Zuid – oorzaak en remedie
b. Klimaatsveranderingen en effect op landbouw / economie – overdracht van emissierechten –
Europese eisen
c. opkomende grootmacht China en invloed op ontwikkelingssamenwerking
12. Diversen:
a. Oproep voor Congolese namiddag 16/06 ten voordele van Hand in Hand voor Loto
Begijnenborre namiddag/ ‘s avonds TAT lezing TOMA / Congolese fuif 21.30h
b. Sing for the Climat actie van 11.11.11 met ondersteuning van Nic Balthasar
Op 22 – 23/09 geeft 11.11.11 Dilbeek een ontbijt waarna er gezamenlijk gezongen kan worden.
Hiervan wordt er een opname gemaakt . Nadien zal een compilatie met andere acties op
hetzelfde moment in Vlaanderen uitgebracht worden.
c. Oproep aan verenigingen om hun nieuwsbrief, activiteiten door te geven voor vermelding in de
RIS website.

