Algemene vergadering 10 december 2014
Aanwezig: Hans Lissens (BLG), Guido Van Lierde (Broederlijk Delen), Greet Schaumans, Françoise
Beyens (UNICEF), Magda Coeckelberghs (Bagaya), Chris Goven (Missio), Hélène Rondou
(Kurukshetra), Karel De Ridder (schepen), Ann Becqué (ADR), Els Houttave (Grenzeloos milieu), Greta
Desmyter (MEMISA), Pieter Geeurickx (Amnesty International), Els Van den Bosch (11.11.11.), Jos
Peeters (Sem Terra), Mieke Margot (Amoreira), Jef Valkeniers, Eduard Berghmans (Bangui), Reginald
Schaumans (voorzitter) en David Robberechts (dienst welzijn en preventie)
Verontschuldigd: Tom Molderez (Humasol), Christian Van Den Plas, (Lubefu), Jan Margot (Amoreira),
Jeanine De Pauw (DNA), Chris Vanderdeelen (Missio), Dirk Brackenier (Fair Trade)
1. Verwelkoming en verontschuldigingen
2. Het verslag van de AV van 17 september werd goedgekeurd
Datum in titel aanpassen naar van 19 maart naar 11 juni
3. Goedkeuring agenda en diversen
Geamendeerde agenda wordt goedgekeurd.
4. Mededelingen vanuit het bureau
- Deadline om subsidie aanvragen in te sturen: 9 februari
- De RIS website zal tegen 1 februari opnieuw actief zijn. In tussentijd kunnen geen nieuwsbrieven en
andere publicaties opgenomen worden.
5. Korte evaluatie voorbije activiteiten
Dag van de Dilbekenaar De plaats op het terrein kon beter. Toch was er een redelijk goede opkomst.
De AV vraagt zich wel af of het nodig is om er de Filmbus te plaatsen. Er was weinig volk. Maar het is
een ideaal moment om de bus te promoten voor andere organisaties. Dank aan alle vrijwilligers die
de stand hebben opgezet.
Fair trade activiteiten
Zeer actief jaar geweest met tal van activiteiten. Een korte opsomming:




Dilbeek op Wandel 18 mei en 26 oktober: geslaagde actie, veel volk (rond de 800 deelnemers
telkens). Mensen blijven staan en blijven ook een tijdje aan de stand met de proevers. Editie
van oktober met de folder en de wedstrijd was ook succesvol omdat naast het aanbieden van
proevers iets meer aandacht kon geschonken worden aan de inhoud van fair trade. 73
deelnemers vulden het wedstrijdformulier ter plaatse in. We moeten wel iets bedenken voor
het afwassen van de bekers (iets minder omzichtig maken dan met de twee emmers)
Benadering bedrijven Groot Dilbeek voor vijverfestival
o Presentatie 8 mei: geslaagd event met medewerking FT Belgium en Delhaize. Aantal
bedrijven die participeerden kon meer maar elk begin is moeilijk. Alvast goede start
basis.
o Inspiratiekrant bij 500 lokale handelaren: weinig respons hierop
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o
o

Fotosessie bij deelnemende bedrijven: leuke banner gemaakt, goed initiatief
Stand voor personeel bedrijven Groot Bijgaarden 23 juni: weinig volk op de stand,
nochtans goed georganiseerd
o Toonmoment bedrijven participatie op vijverfestival met banner
 Vijverfestival
o Kinderdorp rond thema eerlijke handel. Leuk event en leuke wedstrijd, alleen iets
meer aandacht voor duidelijke communicatie naar deelnemers
o Cocktailbar: werkte goed zoals vorige jaren, spijtig van het mindere weer en lagere
opkomst
 Dag van de Dilbekenaar: geslaagde actie, plaatsing van de standen van FT, filmbus en
wereldwinkel iets buiten de volksstroom. Aandachtspunt voor volgend jaar
 Ontbijt voor gemeentepersoneel: zeer geslaagd met 190 deelnemers
 Brownie actie: Van Dessel participeerde (één bakker dit jaar), brownies werden gebruikt bij
diverse activiteiten en waren steeds een succes
 Broodzakkenactie: 5 bakkers hebben deelgenomen, zakken waren zeer zichtbaar, concept
zeker verder gebruiken
 Fair trade bij 4 bakkers tijdens week van de FT: Pedevallei, Stijnen, De Vriendt en Soet Huys
verkochten FT produkten tijdens de week van de FT, met pancarte ‘koop Fair Trade’ heel
zichtbaar in de bakkerij. Was succesvol. Bakkers wel niet bereid om dit continu te doen, nog
wat werk aan de winkel
 Wereldwinkel in RC en in Don Bosco: RC is gestart (zoals in 2013) met een wereldwinkel
tijdens de week van de FT. Verkochten heel wat producten en blijven gedurende het ganse
jaar een paar FT producten continu aanbieden. Don Bosco is uiteindelijk gevolgd en
organiseert zijn wereldwinkel in de week van 17 november. De twee secundaire scholen zijn
dus actief met FT. Zeer mooi resultaat.
 Lagere scholen: quasi alle lagere scholen kwamen met één of twee klassen langs in de
wereldwinkel waar toelichting werd gegeven rond eerlijke handel en een quiz georganiseerd.
Deze kinderen zijn zeer ontvankelijk, scholen ook enthousiast. We moeten hier blijvend op
inzetten.
 Week FT: aanbieden drankjes en brownies voor de filmavond. Zaal was quasi uitverkocht,
dus groot succes, en initiatief gesmaakt door de deelnemers
 Verwendag bibliotheek 11 november: veel volk, zowel brownies en drankjes warden
geapprecieerd. Bib was heel tevreden dat vrijwilligers van FT werkgroep de dranken
bedienden, liet ook toe iets over fair trade te vertellen. Bib wenst dit volgend jaar zeker te
herhalen, ook al moeten ze de dranken zelf bekostigen.
 Sappendag wereldwinkel: een zestigtal mensen kwamen een fles fruitsap halen. Was iets
meer dan de helft van het jaar ervoor met de chocopottenacite, maar toen werd nationaal
publiciteit gevoerd op de radio en chocopotten vallen wellicht meer in de smaak dan fruitsap
voor dergelijke actie. De respons in Dilbeek lag volledig in de lijn van de nationale respons.
 FT Gemeente Pajottenland en Zennevallei. Zeer geslaagde actie met schitterende kalender.
Knap werk van Jos met de collega’s van de andere gemeenten. Nu maximaal de kalenders
verdelen.
Misschien wel nog enkele activiteiten over het hoofd gezien.
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6. Actieplan 2015
MOOOV filmfestival: bijkomend een flyer opmaken met het overzicht van de films. Nieuw is dat er
bierkaartjes en broodzakken worden opgemaakt. Volgende MOOOV vergadering gaat door op 14
januari. We zullen dan het programma verder elkaar puzzelen.

Communicatie: budget 925,00 euro
Aanmaak Jaarkalender 2015 (#250: Budget 175,-)
 MOOOV Filmfestival:

o Bekendmaking via flyers, A4-affiches ed. ondersteunen
o Opmaak van een MOOOV-krant (#200: Budget 250,-) tijdens de filmweek:


Programmatie + Foto’s



Voorstelling verenigingen die café openhouden

o Bierkaartjes vooraf (#500: Budget ? evt via sponsoring mogelijk??)

 Dilbeek Fairtradegemeente:

o Onderhouden Dilbeek = FairtradeGemeente –pagina
o Verzamelen + publiceren van getuigenissen van Handelaars, Bedrijven om de
gedachte te verbreden

 Stedenband: Aandacht voor uitwisselingsproject van de Scholenband: Youtube-filmpjes,
getuigenissen van studenten.

 Website RISDilbeek.be: betrekken van de aangesloten leden op de info die op de Website
staat. Aangeven dat dit ook in het eigenbelang is van de vereniging. Sommige leden hebben
zelf geen website: Template aanbieden?
 Aangesloten leden: Communicatie-werkset aanbieden ( 1 / organisatie, Budget: 500,-)
 Andere organisaties: oa scholen: Fotoset / PPT die RIS-werking (incl leden) bespreekbaar
maakt in klasverband. (Uit te lenen mét of zonder RIS-begeleiding)

’t Zuiden Zindert Feest
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Het voorstel om nauwer samen te werken met het gemeentebestuur wordt liever niet
gevolgd door vzw Vijverfestival.



2015 is een overgangsjaar. Het kinderdorp zal blijven, inhoudelijk en infostand werking blijft
en VF wordt financieel verder ondersteund. De registratie van de standhouders wordt
vrijgegeven aan werkgroep logistiek. Zo is de communicatielijn korter.



Financiën : DGD subsidiedossier (federale overheid) wordt ingediend door werkgroep
sponsoring van het Vijverfestival. We plannen een brainstormsessie om de thematiek
zichtbaar te maken. Thematiek 2015: voedselzekerheid promoten bij jeugdorganisaties van
sport en cultuurverenigingen. Er werd een overleg gepland op 16/12.



Reserve Zuiden Zindert Feest 2014 blijft bij Vijverfestival voorbehouden voor ZZF.

Fair Trade






Scholenwerking
-

Initiatief wereldwinkel in secundaire scholen verder promoten

-

Lagere scholen op bezoek in wereldwinkel verder promoten

-

Samenwerking met Maya of met Oxfam onderzoeken

Streekproducten
-

Streekproductenwinkel aan huisje Mostinckx of Westrand

-

Mobiele sappenpers aan Watermolen (vraag of dit een geschikte ligging is, Westrand
parking zou praktischer zijn)

-

Eigen producenten stimuleren om FT producten te maken (Valentino)

-

Samenwerking met Boerenmarkt versterken of opzetten (vb scholen FT laten koken en
resultaat op boerenmarkt verkopen)

-

Voedselteam Dilbeek

Promotie events
-

Dag van de Dilbekenaar

-

Dilbeek op Wandel (mei en oktober)

-

Westrijden prijzen

-

MOOV fimfestival: proevers

-

Kotteekoer proevers

4



Wereldkeuken event
-

Wereldkeukenavond in samenwerking met wereldwinkel, standhouders vijverfestival,
verenigingen )



Week van de smaak



Week van de Fair Trade



-

Filmavond

-

Actie met bakkers (broodzakken 1.000 €)

-

Actie met restaurants (promotie artikelen 500€)

-

Actie met andere handelaars (FT produkten verkopen zoals bakkers in 2014)

-

FT dag wereldwinkel

-

Ontbijt gemeente personeel

-

Verwendag bib

FT partners
Stimuleren aanbod FT producten bij partners en nieuwe partners aantrekken. Indicatie (zoals
sterren) gebruiken op website om intensiteit van FT commitment aan te geven (vb partner
die 20 FT producten aanbiedt krijgt meer sterren dan partner die maar 2 producten aanbiedt,
vb BIO Planet versus Aldi)



Bedrijven
-

Ontbijten organiseren bij tweetal bedrijven

-

Acties opzetten bij bedrijven (wijnproeverij, wereldwinkelstand)

-

Spreekavond



Samenwerking met andere gemeenten: FT Pajottenland volgende editie : kookboek



Sterrenmodel implementeren



FT katern in Dilbeek Info



Drukwerken allerhande



Promotie artikelen rond FT



Onthaalmap Dag van de Dilbekenaar: folder meegeven ook in 2015



Samenwerking lokale eco voeding en FT blijven onder aandacht brengen
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MOOOV + filmbus scholen


Volgende vergadering: vrijdag 21 november om 10u in Westrand, Club 4.



Randanimatie en inkleding, doen reeds mee: wereldwinkel, 11.11.11., café Combinne



10 films



Broodzakken en bierviltjes opmaken



Filmbus 23/2 – 3/4 met beperkter programma + Halle + uitleen brochure

Stellenbosch


Scholenbanden Don Bosco en RC
-

Bezoek 1-10/10 is goed verlopen

-

Uitwisseling leerlingen Don Bosco



Arteveldehogeschool => Parnas. 2015 overgangsjaar + vooronderzoek door en begeleiding
stagiaire



Zoektocht naar nieuwe thematiek voor de samenwerking
-

Het voorstel van Stellenbosch wordt aan bij de verschillende gemeentediensten
afgetoetst. Via een beleidsoverleg wordt het schepencollege betrokken en nadien
worden de resultaten aan Stellenbosch gecommuniceerd.

-

Sensibilisatie: beeldvorming aanpassen door toeristisch alternatief opmaak kaart. Dirk
Scheerlinck werkt een route uit.

7. Begroting werkingskosten RIS 2015

RIS administratiekosten
Zuiden Zindert
Communicatie
MOOOV Filmfestival
Filmbus
RIS Fair Trade
RIS Zuiden Zindert Feest

500,00
1.000,00
750,00
1.000,00
1.500,00
6.000,00
10.750,00
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De begroting werd goedgekeurd.

8. Verkiezingen bureau 2015-2018
De mandaten voor voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester worden vrijgegeven.
Vandaar een warme oproep naar kandidaten of iemand uit de verenigingen die interesse heeft om
mee te helpen in het bureau. Reginald overloopt kort taken, de verantwoordelijkheden en het
tijdsbestek.






De penningmeester verwerkt ongeveer 120 betalingen per jaar en houdt een kasboek bij.
Secretaris volgt 8 bestuursvergaderingen op. De verslagen werden tot nu toe door David
opgemaakt.
Ondervoorzitter. Dit is een soort reserve voorzitter voor als de voorzitter te laat is of niet kan
komen naar de vergaderingen.
Voorzitter: iets meer dan 8 avonden per jaar, ongeveer 7u per maand. Coördinatie van de
projecten met de steun van David.
Gecoöpteerd leden: = geïnteresseerde actief of minder actieve leden.

Deze functies worden ingevuld voor de komende gedurende 3 jaren.
Motie 1: Gezien er geen kandidaturen ontvangen werden beslist de AV deze kandidaturen opnieuw
open te stellen tot uiterlijk 1 maart 2015.
Motie 2: De AV verlengt het mandaat van het huidig bureau tot de AV van maart 2015.
De AV gaat akkoord met beide moties.

9. Data
Vormingsactiviteit: La Motte, 25/2
AV 25/3: Westrand, Club 3
AV 10/6: Westrand, 303
Vrijwilligers bbq: 19/9
AV 30/9: Westrand, 303
AV 16/12: Westrand, 303

10. Diversen
- Grenzeloos milieu: de vereniging zal de maatschappelijke zetel van Asse naar Dilbeek brengen.
Slogan: opvoeding voor een duurzame en solidaire toekomst. Vooral actief op Lombok, een eiland
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naast Bali. De vereniging is lid van leraars zonder grenzen, AEF voor workshops en opleidingen.
Grenzeloos milieu is lid van de 4de pijler en van 11.11.11.
- Kick off wijkwerking op 18 december in de feestzaal van Westrand
- Kerstmarkten:
Savio: expo, handelaars, voorstelling van organisaties op 13 en 14 december.
RCI ten voordele van 4 projecten: Missio, Projecten Franschhoek, Kurukshetrea en
Adoptiedorpen Roemenië. Daarbij staat een kerstconcert op het programma. Grenzeloos
milieu wil in de toekomst ook graag meedoen.
La Motte: zaterdag 13 december
- Bagaya-Kapelle: Fairtrade maaltijd op zondag 8 januari in de parochiezaal
- Eetfeest tvv Missio op 15 februari
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