Algemene vergadering RIS 27 maart 2013
Aanwezig: Piet Walravens, Jos Verboven, Josephine Mutshembe, Eduard Berghmans, Pieter
Geeurickx, Wyns Anselme, Chris Vanden Plas, Chris Goven, Chris Vanderdeelen, Frans De
Brandt, Janien De Pauw, Jef Valkeniers, Jos Peeters, Rien De Koster, Joris Lissens, Magda
Coeckelberghs, Karel De Ridder, Guido Van Lierde, Reginald Schaumans, David Robberechts
Verontschuldigd: Natalia Jakimova, Hilde Maes, Ann Becqué, Françoise Beyens, Greta
Desmyter, Greet Schaumans, Regine Debrabandere, Elke Tiebout, Ingrid Van Wanzele, Mieke
Margot en Hans Lissens

1. Verwelkoming en verontschuldigingen
2. Het verslag van de AV van 12 december 2012 werd goedgekeurd
3. Goedkeuring agenda en diversen
4. Mededelingen bureau



Katrijn Schoonjans ontvangt 100 euro voor het vrijwilligerswerk die ze als
studente kleuteronderwijs doet in Senegal.
Het jaarverslag RIS 2012 is terug te vinden op de website: www.risdilbeek.be
Doorklikken naar ledenpagina, onder nuttige informatie. Er werd door de
lidorganisaties 158.000 euro overgemaakt aan projecten in het zuiden. Samen
met de gemeentelijke bijdrage komt dit op een 210.000 euro. Proficiat aan
iedereen die dit mee waarmaakte!

5. Voorstelling: Missie voor Lubefu vzw, Chris Vanden Plas
Chris is geboren in Congo en heeft een voorliefde voor het land. Hij is actief lid van de
parochie van Verrijzenis in Paloke en kwam via een priester in contact met de projecten
die ze steunen in de Kasai in Congo. De Dilbeekse parochie steunt er een weeshuis. Door
de oorlog en de slechte economische situatie is de toestand van het weeshuis er zodanig
op achteruit gegaan dat de kinderen bij pleeggezinnen worden ondergebracht. Vanuit
deze vaststelling werd de vzw Lubefu opgericht. Voor de bouw van visvijvers ontving de
vzw 2.000 euro van de Europese Gemeenschap. Via de parochie heeft de vzw daarbij een
deel van de Brusselse kerstcollectes bekomen, goed voor 3.000 euro. Met deze bedragen
werd gestart om het weeshuis opnieuw operationeel te maken voor een 20 tal kinderen.
De vzw kocht ook 10ha grond aan met plaats voor de bouw van een boerderij, een
apotheek en de aanleg van visvijvers.
1

Er werd ook een container opgestuurd met oa schoolboeken en er ging een medisch
team ter plaatse.
De algemene vergadering liet weten dat ngo’s kunnen beroep doen op beroepsmensen
via de vzw Exchange: http://www.ex-change.be/documents/jaarverslagNL.pdf
Vzw Lubefu kan ook een aanvraag indienen om erkend te worden als ngo. Zo kan
financiële steun bij de federale overheid aangevraagd worden.
6. RIS financiën
 De balans 2012 werd goedgekeurd

Balans 2012 RIS
Activa
Zichrekening 31/12/2012
Spaarrekening 31/12/2012
Interesten 2012
Nog te ontvangen 2012

18.921,87
3.649,63
244,63
15.039,20
37.855,33

Passiva
Nog te betalen 2012
Reserve Convenant
Werkingsreserve RIS

9.654,66
12.755,93
15.444,74
37.855,33

Nog te ontvangen
DGOS 2012
Nijs terug

15.000,00
39,20
15.039,20

Nog te betalen
RIS AV
Stedenband
Bankkosten
Autoplus
PIVO

53,90
9.097,46
62,85
296,45
144,00
9.654,66

7.


De begroting 2013 werd goedgekeurd
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Raad voor Internationale
Samenwerking 2013
Algemene verdeling subsidies
Noodhulp
Sensibilisatie subsidie
Info en projecttoelage
Lange Termijn subsidie

3.200,00
1.800,00
66.860,00
6.800,00
78.660,00

BTC
Convenant

5.000,00
52.000,00
57.000,00

Gemeentelijke begroting

135.660,00

Te storten aan RIS

57.000,00
8.

Begroting 2013 RIS
IN
Saldo ZR 1/1/2013
Saldo DB 01/01/2013
Nog te ontvangen 2012
Convenant 2013
BTC

18.921,87
3.649,63
15.039,20
52.000,00
5.000,00
94.610,70

UIT
Nog te betalen 2012
Convenant 2013
BTC
Werkingskosten RIS
Administratie
Zuiden Zindert Communicatie
Zuiden Zindert Filmfestival
Fair Trade Gemeente
Zuiden Zindert Feest
Reserve Convenanten
RIS Werkingsreserve

9.654,66
52.000,00
5.000,00
10.750,00
750
1500
2000
1500
5000
12.085,93
5.120,11
94.610,70
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9. Subsidies aan verenigingen
 Lange Termijn subsidie 2012 – saldo toekenning
 Solidariteit Savio: 250 euro voor de opleiding van jongeren in landbouw
en veeteelt in Zando
 Adoptiedorpen Roemenië: 500 euro voor de uitbouw en versterking van
het vrijwilligerswerk
 Humasol: 500 euro voor de bouw van een waterzuiveringsinstallatie in
Kenia.
 Sem Terra: 250 euro voor de projecten over zonne-oventjes in Brazilië.
 Bagaya-Kapelle: 500 euro voor opleidingen in de gezondheidszorg.
 Kurukshetra: 500 euro voor de afwerking van een hospitaal en de aankoop
van materialen.


Lange Termijn subsidie 2013
 Sem Terra: 800 euro, voorschot van 400 euro. Voor opleiding en bouw van
over zonne-oventjes in Brazilië
 Humasol: 1.500 euro, voorschot van 750 euro voor de installatie van
zonnepanelen en een waterpomp in La Palabre, Senegal.
 Adoptiedorpen Roemenië: 1.500 euro, voorschot 750 euro voor de
verdere uitbouw van het vrijwilligerswerk, opleidingen en de opstart van
een jeugdbeweging.
 Kurukshetra: 1.500 euro met een voorschot van 750 euro voor een
aanbouw in het hospitaal.
 Bagaya-Kapelle: 1.500 euro met een voorschot van 750 euro voor de
verdere uitbouw van gezondheidszorg. Oa bijscholing, animatiemateriaal
en saneren van het plafond in de ziekenhuispost.



2012 Info- en projecttoelagen: worden goedgekeurd.

(zie bijlagen)
De dossiers met rekeningen konden ingekeken worden. De algemene vergadering dankt
Reginald en Greet voor het geleverde werk.

10. ’t Zuiden Zindert Filmfestival
 De folder staat op de website van de RIS. Gelieve deze folder of de link naar die
folder door te mailen aan de leden van je organisatie.
 Suggestie: spreek eens af met de mensen van je organisatie om een wereldmaaltijd
te eten en een film te kijken.
 De werkgroep bekijkt de noodzaak om de prijs te verhogen.
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11. Evaluatie vormingscursus sociale media
De cursus was interessant. De docent waarschuwt wel dat je er tijd moeten kunnen
insteken. Als je sociale media wil gebruiken moet je goed weten welke doelgroep je
wil bereiken. De presentatie staat op de website.
Suggesties voor een volgende vorming zijn:
- Gebruik Facebook, Twitter,… hoe kan je hier nuttige info uithalen?
- Hoe kan je een website opmaken?
De voorstellen van vorige algemene vergadering worden opnieuw bekeken en
voorgelegd aan de AV van juni.
12. Opvolgingsbezoek aan Stellenbosch
De samenwerking met Stellenbosch kadert in een overeenkomst met de Vlaamse
gemeenschap: de convenant ontwikkelingssamenwerking. 2013 is een overgangsjaar:
het is het laatste jaar van de driejarige overeenkomst. Tijdens deze reis werd de
bestaande werking opgevolgd en werd gepland voor de volgende drie jaren. Met een
beperkt budget realiseert Stellenbosch vakantie- en naschoolse werking, opleiding
voor jeugdanimatoren, sportactiviteiten, aidspreventie en misdaadpreventie. We
bekeken er ook de mogelijkheid om op vlak van tewerkstelling en opleidingen een
werking te ondersteunen.
De grote droom die we er samen hebben is de oprichting van een indoorsporthal dat
gelijktijdig ook werkt als Jongeren Advies Centrum. Eén locatie waar kinderen en
jongeren terecht kunnen voor zowel vrijetijdsactiviteiten als voor
hulpverleningsvragen en opleidingen. De middelen voor infrastructuur worden
voorzien door de Britse ngo Hope Trough Action. De middelen voor de werking in het
centrum worden door Dilbeek betaald. Voor deze werd een bijkomende
subsidieaanvraag ingediend bij de federale overheid. Deze aanvraag werd door de
administratie goedgekeurd, maar momenteel is het wachten of de gemeentelijke
samenwerkingen de federale besparingsplannen zullen doorstaan.
Goed nieuws was dat Stellenbosch werk wil maken om de dienstverlening op sociaal
vlak uit te breiden: de administratie wil in het meerjarenplan van de stad extra
middelen voorzien zodat ze de werking in Franschhoek kunnen overnemen. Voor
Dilbeek betekent dit dat we binnen korte tijd op een andere locatie kunnen beginnen
waar er meer noden zijn.
Meer info over het bezoek op http://dilbeekstellenbosch.blogspot.com
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13. ’t Zuiden Zindert feest! samenwerking RIS leden
Het thema dit jaar is millenniumdoelstelling 1: armoede verminderen.
Net zoals vorige editie zal ook dit jaar iets gemeenschappelijks georganiseerd worden
om het thema onder de aandacht te brengen. Magda zal een doodle opmaken om de
deelnemende RIS-leden samen te roepen.
14. Voorstelling van de nieuwe schepen voor ontwikkelingssamenwerking: Karel De Ridder
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