Algemene vergadering RIS 19/6/2013
Aanwezig: Eduard Berghmans, Josephine Mutshembe, Kris Goven, Jef Valkeniers, Karel
De Ridder, Frans De Brandt, Hugo Boon, Jos Peeters, Magda Coeckelberghs, Jos
Verboven, Françoise Beyens, Geert Serneels, Ann Becqué, Mieke Margot, Natalia
Jakimova, Guido Van Lierde, Reginald Schaumans, Jo Massart, Janien De Pauw, Elke
Tiebaut, Chris Vanderdeelen (email chris.vanderdeelen@gmail.com)
Verontschuldigd: Greta Desmyter, Jan Margot, Piet Walravens, Christian Vanden Plas,
Joris Lissens, Hans Lissens, Hilde Maes, Eveline Vanden Abeele en Eric De Muylder
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3. Goedkeuring agenda en diversen
4. Mededelingen bureau
4.1 Subsidies
Verschillende verenigingen ontvingen vandaag de gemeentelijke subsidies op hun
rekening. Na het indienen van de verdeling project en infotoelagen en de bewijsstukken
aan de dienst financiën van de gemeente, werd na enkele weken een advies
geformuleerd voor het schepencollege. Gezien de herverdeling van het restbedrag een
probleem was (andere adviesraden kunnen dit niet doen) werd overwogen om de
begroting zo te herzien dat de RIS de reserve toch kan behouden. Na een tweede
schepencollege en verschillende overlegmomenten met dienst financiën werd dit
voorstel goedgekeurd. De rest wordt voorbehouden als buffer voor mindere inkomsten
vanuit Vlaamse en federale overheid en voor het geval het Vijverfestival een mindere
goede financiële editie draait.
De AV ontvangt de cijfers van de aangepaste verdeling en de aangepaste begroting.
Hierbij wordt opgemerkt dat VOLENS in vereffening is gegaan maar nog steeds in de lijst
staat.
De subsidie voor lange termijn zullen ook lager liggen dan voorzien. Deze subsidie werd
begroot bij de gemeente op 5.000 euro ipv 6.800euro. Dit wordt rechtgezet in de
begroting 2014.
De nieuwe begroting is onder voorbehoud van het bedrag dat de gemeente in de
begroting 2014 zal inschrijven.
Het advies van de dienst financiën was wel positief over de transparantie van de
boekhouding en de ontvangen bewijsstukken.

4.2 Tentoonstelling Millenniumdoelstellingen
Het bureau heeft een brief overgemaakt om haar verontwaardiging uit te drukken over
het verwijderen van de tentoonstelling over de millenniumdoelstellingen in Westrand.
4.3 Sensibilisatiesubsidie
Charlotte Van Houtte en Nele Peeters ontvangen een subsidie van 100€ voor het
vrijwilligerswerk die ze in India zullen uitvoeren. Meer nieuws op de website. We vragen
hen daarbij om kort hun werk toe te lichten tijdens een volgende activiteit.
4.4 Noodhulp Burundi via het Rode Kruis
De AV gaat akkoord om 650 euro over te maken aan het Rode Kruis voor het opzetten
van transitkampen voor vluchtelingen in Burundi. Er zou geen gemeenschappelijk
initiatief te zijn, vandaar wordt de noodhulp aan het Rode Kruis overgemaakt. Dit wil
wel zeggen dat dit jaar geen noodhulp meer aan het Rode Kruis of aan de
vluchtelingenthematiek in Burundi kan besteed worden. Volgens het huishoudelijk
reglement kan slechts één organisatie en slechts eenzelfde thema per jaar
ondersteuning krijgen.
5. Verenigingen aan het woord
Bagaya-Kapelle




info via Facebook en nieuwsbrief
Vertrek naar Bagaya met 3 personen
Start met bouw van een kleuterschool. Momenteel loopt een openbare
aanbesteding
Sem Terra




Steun aan project rond ecologische kachels en biogaskachels
In Dilbeek wordt geld ingezameld via de ontbijtactie ism 11.11.11.

Kurukshetra



Positief is dat de Indische autoriteiten zich nu ook op de werking van Kurukshetra
richten en dat de instroom van melaatsen verminderd.
In België wordt binnenkort aangesloten bij het Sphinx festival
Broederlijk Delen




BD bouwt de campagne uit tijdens de vastenactie. Themaland wordt Senegal.
Hiervoor wordt samengewerkt met de KWB.
2013 was een financieel succes
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Missio



Projecten rond vakopleidingen voor jogneren.
Opvangtehuis voor geplaatste kinderen door het gerecht.

Oxfam Wereldwinkel




Info avond over de coöperatieve bank New B met Dirk Barrez in Westrand
Cocktailbar tijdens het Vijverfestival
25 augustus wijnproeverij in de Watermolen van Pede.

Hand in Hand voor Loto




Projecten voor de school. Plaatsen van een dak en verschepen van een container
met goederen.
Eind augustus wordt een werkbezoek met ingenieurs uitgevoerd in het kader van
een drinkwaterproject.
Eind oktober volgt er een infosessie over het project.

Savio voor Bangui




Steunen pater Bert in een conflictzone in Congo, oa met projecten rond
aidspreventie.
Hierover verschijnt een trimesteriële nieuwsbrief
verder wordt geld ingezameld tijdens de kerstmarkt, de bouwkermis en bij Don
Bosco school tijdens de vastenactie.

Amoreira



Steun aan een project voor door de rechter geplaatste jongeren
Plantenkwekerij om inkomsten te genereren en kinderen van de straat te houden

Adoptiedorpen Roemenië



Jeugdwerking, dispensarium en een tehuis voor kinderen.
27/9 is er een fondsenwervingsactie

Humasol



Werkt samen met studenten en heeft momenteel 6 projecten lopen in Uganda,
Senegal en Peru
In oktober volgt hierover een presentatiedag en Humasol neemt deel aan het
Vijverfestival

Unicef Pajottenland


Sensibilisatie over het algemeen welzijn van kinderen wereldwijd. Dit gaat over
onderwijs, voeding, drinkwater...
3



Neemt ook actief deel aan het Vijverfestival, aan de dodentocht in Bornem en aan
het Repair Café.

11.11.11.



Actieweekend op 8, 9 en 10 november. Op vrijdag de traditionele quiz, op zaterdag
de ruilbeurs en op zondag de wereldmaaltijd.
Er komt ook de Kook van woedeshow met oa pillampentocht.

6. 't Zuiden Zindert Feest ism Vijverfestival
Thema dit jaar is de millenniumdoelstelling 1 'Armoede verminderen'. De deelnemende
lidorganisaties maken dit zichtbaar door:
- een verkeersbord 'Stop Armoede' aan hun stand te plaatsen.
- een spel voor de bezoekers: aan elke stand moet een opdracht uitgevoerd die gelinkt
wordt aan armoede. Bij het uitvoeren van de opdracht ontvangt de deelnemer een
stempel op een wereldkaart en met een volle wereldkaart ontvangt de deelnemer een
festivalbandje met slogan 'stop armoede' + website RIS.
Het Vijverfestival is op zoek naar mensen die kunnen helpen op donderdag 11 juli en
zondag 14 juli om tenten op- en af te bouwen. Men zegge het voort!
Via MO* wordt een artikel gewijd in de vorm van een interview.
Minder goed nieuws is extra administratieve rompslomp omwille van de RVA. Zij
hebben dit jaar het Vijverfestival 'geselecteerd' en zullen iedereen screenen die
meewerkt. Aan deelnemende verenigingen wordt gevraagd om de nodige gegevens zo
gauw mogelijk door te geven.

7. 't Zuiden Zindert Filmfestival
Het resultaat was bemoedigend! Een goede opkomst, mooi materiaal enz. Er wordt
nagedacht om samen te werken met MOOOV festival. De samenwerking tussen
Opendoek (Turnhout) en Cinema Novo (Brugge).
Ook de Filmbus was opnieuw een succes. De AV vraagt om volgende AV het
aanvraagformulier te overlopen. Het ziet er nogal ingewikkeld uit.
Ondertussen wordt de bus verder afgewerkt, oa met logo en website van de RIS, en is te
'bewonderen' tijdens het Vijverfestival. De bus werd al uitgeleend aan de gemeente
Zemst en Lennik. In de toekomst willen ook de gemeente Gooik en de stad Oostende
hiervan gebruik maken.
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8. Fair Trade
Week van de Fair trade: vooraf aan de Week van de FT vragen we de gemeenteraad om
het engagement over een duurzaam en eerlijk aankoopbeleid goed te keuren. Eind
september verschijnt dit op de gemeenteraad zodat we dit kunnen communiceren
tijdens de week van de Fair trade;
Het Verwencafé wordt gevraagd om werk te maken van een Fair trade schotel en deze
mee op te nemen op de menukaart. De eigenaar staat al positief achter dit idee.
Lancering hiervan vindt plaats bij de Week van de FT.

Brownie actie bij de bakkers. Alle bakkers worden aangeschreven en deelnemende
bakkers ontvangen broodzakken met de FT boodschap er op.
De bedrijven Puratos, Bruynseels en Vanden Broecke worden aangesproken om FT
koffie te schenken voor hun klanten. De Ft boodschap wordt ook gepromoot via de
nieuwe adviesraad voor lokale middenstanders.
Aan de middelbare scholen wordt voorgesteld om een ontbijt of 10uurtje te
organiseren met FT producten.
De werkgroep heeft een nieuwe voorzitter: Dirk Brackenier.

9. RIS bbq
Reeds te noteren: 28 september in de Watermolen van Pede.
10. Diversen
- 4de pijler website: via deze website kan je je project in het Zuiden bekend maken.
Verder vind je er ook interessante vormingsinitiatieven.
- Exchange Zomerevent in de Bouwkroniek. Exchange kan professionele vrijwilligers
aanbieden voor projecten in het Zuiden.
- Federale subsidie via DGD: volgens Peter Moors worden de subsidies verminderd maar
kunnen ze blijven doorgaan.
- Repair Café. Het idee, overgewaaid uit Nederland, is dat je toestellen kan laten
herstellen in dit 'café'. Het project heeft zowel een sociale als duurzame insteek en gaat
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in oktober van start. Ken je mensen die graag een workshop willen geven kan je dit
doorgeven aan Karel. Er wordt gestart in het RCI en nadien gaan ze op locatie.
- Samen inburgeren. Dit project is een initiatief van de gemeente om anderstalige
nieuwkomers oefenkansen te bieden om snel Nederlands te leren. Daarbij is het een
leuke manier om gauw de gewoonten van onze samenleving te leren kennen. Concreet
wordt gezocht naar Nederlandstalige coaches die anderstalige kandidaten (waarvan er
veel zijn!) mee te nemen naar verschillende activiteiten in de gemeente: sport, cultuur
maar waarom ook niet naar de werking van je organisatie. De wereldwinkel heeft zo
twee nieuwe winkeliers! Meer info in de brochure of via Evi.Wouters@dilbeek.be
- Participatiepas: om mensen met een laag inkomen te stimuleren deel te nemen aan
het socio-cultureel leven kunnen ze via het welzijnsloket een participatiepas aanvragen.
Hierdoor betalen ze zelf 1/5de en legt de organisatie 4/5de op.
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