Algemene vergadering RIS 26 september 2012
Aanwezig: Hans en Joris Lissens, Rien De Koster, Geert Serneels, Chis Vanderdeelen, Kris Goven, Jan
Margot, Greta Desmyter, Eduard Berghmans, Ferdinand Vlayen, Josephine Mutshembe, Mieke
Margot, Magda Coeckelberghs, Greet Schaumans, Jos Ver Boven, Frans De Brandt, François Beyens,
Lies Vereecke, Karel De Ridder, Guido Van Lierde, Jos Peeters, Reginald Schaumans en David
Robberechts
Verontschuldigd: Régine Debrabanter, Piet Walravens, Hugo Boon, Hélène Rondou en Hilde Maes

1. Verwelkoming en verontschuldigingen
2. Het verslag van 13 juni 2012 werd goedgekeurd
3. Goedkeuring agenda en diversen
4. Mededelingen bureau
 Algemene vergadering december met info moment over klimaatsveranderingen en effect
op landbouw en economie.
 Vrijwilligersbeurs in Westrand van 7-14 november. De RIS zal er een stand
‘Ontwikkelingssamenwerking’ plaatsen. De lidorganisaties kunnen er samen geplaatst
worden. Wie een extra vrijwilliger zoekt voor zijn organisatie kan een specifieke
taakbeschrijving doorgeven. Geef deze ‘vacature’ liefst door tegen 1/11.
 Statuten en het huishoudelijk reglement
 werden goedgekeurd door het schepencollege. Ze werden nog niet op de
gemeenteraad geagendeerd omdat er artikels niet overeenkomen met de
nieuwe gemeentewet én omwille van een verschuiving van de uitbetaling van
één van de posten door de gemeente. Binnenkort komt Reginald hierover samen
met David, de gemeentesecretaris en de financieel adviseur.
 Reginald werkte een checklist uit die bij de subsidieaanvraag wordt gevoegd.
 Het advies over financiële dossiers van lidorganisaties blijft bij de RIS.
5. Voorstelling lidorganisatie: 'Hand in Hand voor Loto' - Josephine en Ferdinand
De organisatie werd officieel opgericht in april 2012 maar er bestond reeds vooraf een
samenwerking met het dorp Loto in de Kasaï in Congo. De organisatie werkt met een oud
koloniaal ziekenhuis dat ondertussen in verval is geraakt. In de buurt worden mensen ziek en is
er heel wat kindersterfte door vervuild drinkwater. De organisatie vroeg de hulp van diverse
organisaties oa met Ingenieurs Zonder Grenzen, om zuiver drinkwater te voorzien en om
elektriciteitsvoorziening te garanderen. Wereldmissiehulp kan de zonnepanelen via container
verschepen maar de organisatie zoekt nu budget om het transport uit te voeren.
Elektriciteit is belangrijk voor het koelen van vaccins maar ook voor licht in de materniteit en de
operatiekamer. Andere problemen zijn de infrastructuur en de beschikbare materialen. Er is bv.
nood aan matrassen voor de ziekenbedden.
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Er zijn verschillende tienerzwangerschappen. Deze meisjes volgen er nauwelijks onderwijs door
de zorg voor kleine kinderen. De organisatie heeft een opleidingscentrum opgestart met 25 pc's
en kantoormateriaal om meisjes administratie en kantoortechnieken aan te leren zodat ze aan
de slag kunnen in het ziekenhuis. Het plan is om er de meisjes van 7u30-12u30 les te geven.
6. Lange termijn planning: zie document
Hoofdlijnen worden voorgesteld.
Vragen – opmerkingen:
- Fair Trade:
 Hoe gaan organisaties aangesproken worden om Fair Trade aan te kopen? Via klassieke
mailing en indien mogelijk via bezoeken. Het zou fijn zijn mochten ook de RIS
organisaties Fair Trade producten aankopen en de 'verklaring op eer' ondertekenen.
 Ondanks de inspanningen bij Kadille en de fotowedstrijd voor jeugdclubs blijkt dat er te
weinig wordt gecommuniceerd over Fair Trade bij jeugdverenigingen en jeugdclubs. Dit
wordt wel gedaan maar door de snelle wissels in de leidingsploeg moet de boodschap
steeds meer doorgegeven worden.
 Dit moet ook bij de scholen opgevolgd worden.
- Audit ontwikkelingssamenwerking in Dilbeek brengt ons op volgende ideeën:
 Bijkomend bij een audit kunnen ervaringen uitgewisseld worden met omliggende
gemeenten.
 Vooraf aan de audit kan een eerst een zelfreflectie plaatsvinden en deze achteraf
toetsen aan de audit.
 Audits kunnen veel geld kosten en de resultaten zijn niet altijd bruikbaar. Een
oplossing hiervoor is om het uit te voeren aan thesisstudenten.
 Het is niet de bedoeling om een doorlichting te krijgen van de aangesloten
verenigingen, wel van het beleid dat gevoerd wordt.
 ipv een audit kan een enquête afgenomen worden. Wat interesseert de burger? bv.
ism studenten van de Arteveldhogeschool, afdeling communicatie.
Conclusie: het document wordt goedgekeurd. De punten onder 6 'wat verwachten wij van de
gemeente' werden overgemaakt aan de politieke fracties. CD&V - DNA en SPA-Groen! kunnen
zich identificeren met deze punten. De andere partijen hebben niet gereageerd.

7. Week van de Fair Trade
- alle sportverenigingen werden aangeschreven, ontvingen flyers, affiches en een mail voor de
fotowedstrijd
- brownies actie en broodzakken bij de bakkers
- boerenmarkt met persconferentie op 6 oktober
- uitdagingspel voor de scholen
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- de dienst onderwijs stelde een openbare aanbesteding op die rekening hield met Fair Trade.
Drankenleverancier Wijns uit Ternat breidt hiervoor zijn aanbod uit en werd geselecteerd. Dit is
een doorbraak gezien Wijns levert aan diverse café's en organisaties.
8. Evaluaties
 de RIS bbq was heel gezellig! Er ontbrak wel een kennismakingsmoment.
 Vijverfestival
- Spel met de 6 lidorganisaties was héél fijn: mooi uitgewerkt en had succes! De
deelnemende organisaties vonden het zeer positief!
- Er was herkenbaarheid van de lidorganisaties door de RIS beachflags en door het
spel.
- Werd er gefilmd? Hans laat weten dat er met de eerste editie een film werd
gemaakt. Lies gaat op onderzoek wie dat exemplaar heeft;
9. Convenant operationeel plan 2013
Filmbus




Beheer uitwerken: reservaties, afrekeningen, afspraken met OW …
Promotie naar en samenwerking met andere gemeenten en organisaties
Aanpassingen en inrichting naar noden: zitzakken, Skype, tafelbladen aan zijkant…

Filmfestival: 3 films: Westrand, den Tat en de seniorenfilm
Vijverfestival






MDG 1: uitbannen van extreme armoede en honger + focus op stedenband
10 jaar Vijverfestival = feesteditie
Financiën verbeteren: overleg VF, afrekening, schalen variabel standgeld aanpassen
Logistieklijst wereldmarkt sneller afsluiten
Infomarkt zichtbaarder maken

Fair Trade




Gemeenteraadsbeslissing 2006 over FT en Duurzame aanbestedingen vernieuwen
Openbare aanbesteding Westrand
Gemeentebestuur
o openbare aanbesteding koffie - tot eind september 2013
o openbare aanbesteding schoonmaakproducten
o gemeentescholen

Stellenbosch


In Dilbeek
o Stedenband kortfilm afwerken en promotiefilm Dilbeek uitwerken met
betrokken diensten: integratie, cultuur, jeugd...
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o Info voor personeel en raadsleden ter inleiding van FMJP : oa tentoonstelling
o scholenbanden: RC en Don Bosco + lagere scholen
o Info met Vijverfestival


Werking in Stellenbosch
o Jeugdwerking volgens de thema’s: sport, vakantie en naschoolse werking,
preventie en beroepsopleiding
o Opleiding voor animatoren
o Samenwerking met Arteveldehogeschool afronden of verlengen; nieuwe
stagiaire (briefen, afspraken rond terugbetaling ticket na thesis,…)
o Samenwerking Hope Through Action en SCORE
o Capaciteitsopbouw versus service providers
o Invulling Dilbeekse rol in stedenband verhaal



Opvolgingsbezoek
o Bezoek aan Stellenbosch van 11-22 maart: opvolging convenant + FMJP
o Indien FMJP: tegenbezoek 24-26 april met vooraf context
haalbaarheidsanalyse door externen.
o Opstart scholenuitwisseling
o Zuid-Zuiduitwisseling

en

Wereldmediatheek: Kleur Bekennen of partner zoeken om materiaal in bib te voorzien vb.
Djapo, Studio Globo,…

Communicatie: infoblad, website, pers
Financiën






Convenant 2010-2013 afsluiten
Vlaams meerjarenplan: convenant => impulsbeleid 2014-2016. Strategische doelen
aanpassen
Federale projectsubsidie voor Vijverfestival - DGOS
Federaal meerjarenplan Stellenbosch: OP 2013 en SP 2014-2016 => klaar op 30/6
Registratie RIS boekhouding ism ICT
Beheers en beleidscyclus (BBC)





BBQ & vormingsmoment
Werking werkgroepen evalueren
Aantal aanvragen voor sensibilisatiesubsidie bijhouden




RIS
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Aanvulling: Filmfestival: vragen aan Kotteekoer om een mondiale film mee op te nemen in het
programma van de zomer.
Bijkomende aanvullingen voor het actieplan zijn welkom tot 12/10.

10. Diversen
- 10 oktober om 20u: Vergadering Filmfestival bij Welzijn en preventie, de Heetveldelaan 10,
1700 Dilbeek. Iedereen welkom!
- 12 december: AV RIS
- Komend weekend: opening Castelhof
- 13/10: klantendag wereldwinkel
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