Algemene vergadering 10 juni 2015
Aanwezig: An Becqui (ADR), Chris Vanderdeelen (Missio), Els Houttave (grenzeloos milieu), Guido Van
Lierde (Broederlijk Delen), Françoise Beyens (UNICEF), Stijn Desmet (Humasol), Hans Lissens, Magda
Coeckelberghs (Bagaya), Jos Peeters (Sem Terra), Mieke Margot (Amoreira), Karel De Ridder (schepen),
Reginald Schaumans (voorzitter)
Verontschuldigd: Hilde Maes (ADR), Hélène Rondou (Kurukshetra), Greta Desmyter (MEMISA Eduard
Berghmans (Bangui), Kris Goven (Missio), Dirk Brackenier (Fair Trade), Pieter Geeurickx (Amnesty
International), Josephine Mutshembe (Loto), Christian Van Den Plas (Lubefu), Elke Tiebout (11.11.11.),
Jan Margot (Amoreira), Jef Valkeniers, Greet Schaumans, Piet Walravens (Projecten Franschhoek),
Jeanine De Pauw (DNA), David Robberechts (dienst welzijn en preventie),

1. Verwelkoming – verontschuldigingen
2. Goedkeuring verslag van 25 maart 2015
3. Goedkeuring agenda – diversen
4. Mededelingen bureau
- Door bureau vrijgemaakt budget noodhulp van € 650,00 aardbeving Nepal gestort aan Rode Kruis
- De subsidies voor info en projecten werden goedgekeurd en zullen deze of komende week gestort
worden. Er was wat vertraging door het uitvallen van de verantwoordelijke op de financiële dienst,
maar deze persoon is terug operationeel. De overdracht van reserve werd tevens goedgekeurd en zal
toegevoegd worden aan de uit te keren subsidies via een verdeelsleutel.
- Tamara Cruz vraagt begeleiding aan in verband met het opstarten van projecten voor
ondersteuning en sensibilisatie ten voordele van Mexico.
Ze dient eerst een feitelijke vereniging op te richten. Ze kan lid worden van de RIS maar geen
aanspraak maken op subsidies volgens de statuten omdat Mexico niet is opgenomen in de DAC &
IMF lijst.
Rechtzetting: Mexico staat wel op de DAC lijst. Tamara’s vereniging komt wel in aanmerking voor
subsidies.
- Voor Nepal is er op dinsdag 4/08 een activiteit in de kasteelhoeve ten voordele van Nepal door
privé initiatief.
De RIS is hierbij niet rechtstreeks betrokken maar zal de informatie ook verspreiden via de website.
Indien andere initiatieven kenbaar gemaakt worden zullen we deze ook opnemen en verdelen via de
website.
5. Voorstelling Grenzeloos Milieu door Els Houttave
Opgestart als een feitelijke vereniging in Asse in 2010 en bestaat uit 4 bestuursleden en vrijwilligers
en stagairs.
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Grenzeloos milieu is actief in sensibilisatieprojecten in België en Indonesië ( Lombok)
De kernactiviteit is leren op een duurzame manier om te gaan met het milieu en dit zonder grenzen.
Geen uitbuiting van het milieu toe te laten die de eigen regeneratiecapaciteit overschrijd om een
duurzame wereldtoekomst toe te laten.
Er wordt gewerkt rond verschillende luiken:





Educatie rond milieu, afvalrecyclage (handwerk met binnenbanden), duurzaam bosbeheer (
honing, gember, kurkuma,…)
elektrische fietsen
Leefklimaat van gezinnen (gezondheid, EHBO, waterzuivering, seksuele voorlichting),
alleenstaanden en genderprobleem
Scholing van Engels, computerles zodat de bevolking toegang heeft tot vormingscycli en
internet

Het opzetten van activiteiten lukt wanneer er een economisch voordeel mee verbonden is.
Geld en eten zijn prioritair op milieu problemen.
Door een economisch belang aan milieu bewustmaking te koppelen kan men sensibiliseren in
Lombok. Bv verkoop van recyclage handwerk, cursussen voor haartooi met eco producten en
bewustmaking rond waterverbruik/vervuiling, chemische vervuiling, verpakkingsproblematiek.
De naam grenzeloos slaat niet op het feit dat het milieu onuitputtelijk is maar dat milieuproblemen
grensoverschrijdend zijn en ook wereldwijd aangepakt moet worden.
Hiermee is Grenzeloos Milieu de eerste aangesloten vereniging die via milieu de problematiek van
ontwikkelingssamenwerking aankaart.
6.Activiteiten
RIS vrijwilligers BBQ op 12/09- Castelhof van 18u30 tot …
Gelegenheid om eigen leden en vrijwilligers te bedanken.
Receptie van 18u30 tot 19u30 met muzikale omlijsting naar analogie van Mooovcafé.
Bijdrage € 5,00 + € 1,00 drank.
We mikken op een 80 tal aanwezigen
Vormingsactiviteit op 21/10- Kasteel Lamotte van 19u30 tot 22u30
“Duurzaamheidskam” door Sara Kinsbergen
Deze activiteit wordt opengesteld voor andere verenigingen via de cultuurraad en er wordt
opgeroepen om de eigen leden te informeren.
De klemtoon ligt op duurzaamheid van projecten / duurzaamheid in organisatie / uitwerken van
actiepunten.
7. Evaluatie Mooov Filmfestival
De ondersteuning door Westrand is voelbaar in een massale publiciteitscampagne en praktische
ondersteuning in het Mooov café.
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Er werden gemiddeld genomen meer deelnemers betrokken dan andere jaren maar er is nog groei
mogelijk.
Via participatie van jeugdgroepen en cultuurraad kan men een ander publiek aanspreken die ook
kennis kunnen maken met de films van hoge kwaliteit die door Mooov geprogrammeerd worden.
De website van de RIS en Westrand zou levendiger moeten opgefleurd worden met foto’s gedurende
het festival.
Er wordt voorgesteld om de programmatie iets meer te spreiden en minder films op dezelfde dag te
programmeren.
Meer bekendmaking RIS door bvb voor de film – fragment te laten spelen, was voorzien maar is niet
steeds uitgevoerd.
De formule van Mooov café slaat aan en wordt door iedereen gesmaakt zowel degene die de
uitbating verzorgden als de bezoekers. Een pluspunt is de programmatie van de muziekgroepen.
De samenwerking tussen verschillende verenigingen was eveneens positief, hierdoor wordt de
werklast verdeelt en wordt men zichtbaar voor de bezoekers. Alle deelnemers bedanken David en de
Westrand voor de degelijke ondersteuning bij de uitbating.
Mooov organisatie vond het heel positief dat er een grote participatie is van verenigingen in het
Dilbeeks Mooov filmfestival dankzij de omkadering door de R.I.S.
8. t’ Zuiden Zindert Feest-Vijverfestival 11/07/2015
Er werd een project door Zuiden Zindert ingediend bij DGD rond millenniumdoelstelling
“Voedselzekerheid”. Het project werd echter niet weerhouden. Dit brengt geen directe financiële
problemen met zich mee omdat we een reserve van de RIS van € 10.000,00 kunnen aanwenden en er
€ 15.000,00 via de convenant beschikbaar is.
Zuiden Zindert spreekt ook nieuwe sponsors aan en de prijs van jetons voor drank en eetstands kan
opslagen om een financieel evenwicht te bereiken.
De deelnemende RIS verenigingen werken elk een spel uit rond voedselzekerheid.
Ze krijgen een spaarkaart met stempel. Bij een volle spaarkaart krijgen ze een sapje via de
sappentrapper die zich in het kinderdorp bevindt. Sappentrapper is met pedalen aangedreven mixer
om fruit en groenten te mixen. Er moet nog bekeken worden wie voor de bevoorrading zorgt,
boerenmarkt of voedselteam of sappentrapper zelf. Fairtrade sap wordt aangekocht om bij te
voegen.
Op t’ ZZF wordt er een wedstrijd gelanceerd waarbij verenigingen uit het Dilbeekse kans maken op
een gratis BBQ voor 20 personen via het inzenden van een ludieke creatie – foto- film-geluid rond
fairtrade. Afsluiten van wedstrijd op 31/08.
De deelnemende RIS standen zijn zichtbaar door een fruitbord en RIS logo.
9.Diversen
Els van grenzeloos Milieu verontschuldigt zich op voorhand voor een halfjaarlijkse afwezigheid
omdat ze 6 maand/ jaar in Lombok is.
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Grenzeloos Milieu stelt zich bereid om milieu problemen in andere projecten van aangesloten
verenigingen te bespreken en projecten hieromtrent uit te werken.
Een oproep van het bureau om de RIS pagina’s te bezoeken, facebookpagina te liken.
Fairtrade groep Zennevalei – Pajottenland . Op 17 Oktober 2015: afsluiten van de fairtradekalender
via een website-actie “ zoek de mand” van 12u00 tot 13u00 in alle deelnemende gemeenten.
Meer info volgt nog.
Verdere gemeenschappelijke actie voor volgend jaar is een fairtradekookboek met verhalen van
immigranten.
Dag van de Dilbekenaar. Daar het bij voorbije edities geen echte meerwaarde bracht doen we dit
jaar niet mee met een stand. De meeste mensen komen voor het plezier en niet om informatie te
bekomen.
Steun aan Stedenband Z-Afrika ligt vast door een driejarig convenant, regionaal ondersteund.
Op federaal niveau zal er geen subsidie meer zijn voor Zuid-Afrika.
Fairtrade – fruitpers actie in oktober aan Pedemolen, meer info volgt nog.

Volgende data
Vrijwilligers bbq: 12/9 Castelhof
AV 30/9: Westrand, 303
Vorming 21/10 Kasteel Lamotte
AV 16/12: Westrand, 303
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