Algemene vergadering 16 december 2015
Aanwezig: Karel De Ridder (schepen), Dr Jef Valkeniers (BTC, Open VLD), Magda
Coeckelberghs (Bagaya Kapelle), Rita Leuckx, Stijn Desmet (Humasol), Roger Wilmaers
(Siddartha), Jos Peeters ( Sem Terra Bodegem), Pieter Geeurickx (Amnesty International),
Ann Becqué (ADR-Dilbeek), Chris Goven (Missio), Mieke Margot (Amoreira), Véronique De
Buyst (Dienst Lokale Economie), Chris Vanderdeelen (Missio), Hans Lissens (Beter leven
geven), Els Houttave (Grenzeloos Milieu), Tom Snauwaert (Humanity First Belgium),
Reginald Schaumans (voorzitter) en David Robberechts (dienst welzijn en preventie)
Verontschuldigd: Hélène Rondu (Kurukshetra), Nathalie Van Egten (Bureau), Jan Margot
(Amoreira), Hilde Maes (ADR) en Annie Scholte (NVA)

1. Verwelkoming – verontschuldigingen
- 1min stilte (overlijden Lief Van Bruwaene)
2.
3.
4.
5.








Korte voorstelling aanwezigen
Goedkeuring verslag van 30/09/2015
Goedkeuring agenda-diversen
Mededelingen bureau
- Felicitaties aan de Jeugdraad voor de erkenning van beste Jeugdgemeente van
Vlaanderen
- Volgende sensibilisatiesubsidies werden toegekend:
De Klimop vroeg 50€ aan in het kader van de Zuiddag.
Jongslag en De Kriebel ontvangen elk 250€ in het kader van een dieptetraject, opgezet
door Westrand. Ook voor 2016 werd er 250€ per school toegekend.
3 kunstenaars gaan gedurende 50 workshops aan de slag bij de 2 scholen. Op het einde van
het traject is er een toonmoment in Westrand. Het traject gaat over identiteit, mondiale
vorming en wereldburgerschap: wat maakt een mens een mens? Plaatsen van
gruwelbeelden,…
Amnesty International nationaal vroeg aan de gemeente om lokaal initiatief te nemen om
de campagne zichtbaar te maken. De voorstellen werden doorgegeven aan de lokale
afdeling.
De RIS kocht vorig jaar 7 partytentjes aan. De afmeting is 6 x 3 meter. Er zijn zijflappen ter
beschikking. Ze zijn opgeslagen in Westrand en kunnen op eenvoudige vraag opgesteld
worden. Verenigingen van de RIS kunnen deze tentjes gratis ontlenen. Voor de
beschikbaarheid check je de datum, voorlopig bij David. De tenten kunnen dan opgehaald
worden in Westrand tijdens werkdagen van 9u – 19u. Aanmelden kan op het secretariaat
(tot 17u30), nadien bij bewaker. Wegens de omvang van de zelf ingeplooide tenten is een
‘break-wagen’ aangeraden, vanaf 2 tenten bestel- of aanhangwagen.

6. Dilbeek-Stellenbosch – terugkoppeling plaats bezoek
Zie PowerPoint en verslag op http://risdilbeek.be/mijn-ris/verslagen
www.risdilbeek.be

en

7. Siddartha De AV aanvaardt de lidmaatschap aanvraag. Tijdens de AV van 23 maart zal
Roger de werking van Siddartha toelichten.
8. Overzicht Fair trade initiatieven 2015
1. Bagaya Fair Trade ontbijt in Februari in St-Ulriks-Kapelle
Geslaagde samenwerking Bagaya – Wereldwinkel.
2. Kom op tegen Kanker event in mei
Drankenstand uitgebaat door de drie verenigingen groot succes
3. MOOOV Filmfestival in mei
- Samenwerking wereldwinkel – Unicef
- Groot succes (bar goed gevuld en goede sfeer en leuke muziek)
4. Vijverfestival
5. Dag van de Dilbekenaar
6.
WEEK VAN DE FAIR TRADE
- Fair trade ontbijt gemeentepersoneel was top: 200 enthousiaste deelnemers
- Verwendag Bib: even succesvol als in 2014
- Fruitpershappening: fair trade werkgroep en milieuraad aanwezig (voedselteam
afgehaakt), zeer succesvol voor eerste editie. Proeverij FT hapjes succes. Appelpom heeft
2.193 liter geperst en ze waren heel tevreden over ontvangst en over de hoeveelheid die
ze geperst hebben
- Film westrand: iets minder volk dan in 2014 maar gezellig, altijd sympathiek. Proevertjes
FT en promotie door Sem Terra (gezien thema film)
- Fair trade dag wereldwinkel zaterdag 17 oktober: 100 bezoekers in de wereldwinkel
- 2 bakkers hebben brownies gebakken (Van Dessel en Zwaantje (eerste maal))
- 5 bakkers hebben fair trade producten verkocht in hun bakkerij (Stijnen, Van Dessel,
Pedevallei, Soet Huys en Zwaantje)
- Praetcafe en Verwenkaffee blijven fair trade maaltijden en wijnen aanbieden
- Praetcafe schenkt voortaan fair trade speculoosjes bij de koffie
- Fair trade op school
- De meeste lagere scholen hebben klassen naar de wereldwinkel gestuurd om toelichting
over eerlijke handel te krijgen (ook 3de jaar handel Don Bosco)
- RC heeft in week Fair Trade fair trade producten verkocht in hun smikkelboetiek
- Samenwerking in bespreking om maandelijks op RC een fair trade stand te houden
- Breugheldal: voortaan elke maand een fair trade stand voor de bewoners (met
proevers)
- Huisje Mostinckx opengehouden (thema fair trade desserten) en Pedemolen (thema
wijnproeverij), vooral wijnproeverij was succesvol
- 11.11.11: samenwerking met Wereldwinkel die fair trade verkoopstand op eetfestijn
open houdt
- Pajots overleg. Fotoactie in de toekomst beter promoten bij jongeren

9.
Vormingsactiviteit 19/10/2015 – De vormingsactiviteit werd goed gebracht. Er
werd wel veel info gegeven op één avond. De typische vragen over zelfreflectie werden
nieuw gekaderd en was interessant. De feedback over de lesgeefster was positief.
Ideeën voor een volgende vorming zijn welkom!
- Hoe kan je op een efficiënte manier de partners in het ontwikkelingsland gaan bepalen?
VVSG kent hiervoor interessante lesgevers.
- Rekruteren en motiveren van vrijwilligers.

10.
Mooov
Een deel van de films zijn gekend. We ontvangen binnenkort van Turnhout de volledige
lijst met links en korte inhoud. Deze korte inhouden en de voorlopige planning worden
doorgestuurd naar de AV.
We doen een warme oproep aan alle verenigingen om een avond te omkaderen. Dit kan
in het Mooov café door de bar open te houden en foto’s te projecteren van jullie werking.
Tips over betaalbare muziekgroepen of randanimatie is welkom!
Coördinatievergadering op woensdag 13 januari om 20:00uur (locatie wordt nog
medegedeeld)

11.
Actieplan
- Stellenbosch en scholenbanden ok in VIB
- FT, Mooov, Vijverfestival = jaarlijkse activiteiten
- RIS BBQ, vormingsactiviteit
De grote lijnen worden, voorgesteld en gestemd.
12.

Begroting 2016

- Momenteel wordt per problematiek 650€ toegekend per jaar. Volgende AV wil het bureau
graag advies over verhoging van de noodhulp per problematiek.

Detail Werkingskosten
RIS administratiekosten
Zuiden Zindert Communicatie

500,00
1 000,00

MOOOV Filmfestival
Filmbus

1.000,00
750,00

RIS Fair Trade
RIS Zuiden Zindert Feest

1 500,00
6 000,00
10 750,00

Subsidieverdeling
Sensibilisatiesubsidie
RIS Noodhulp
Lange Termijn subsidie
Info-en projecttoelage

1 500,00
2 500,00
5 432,80
58 477,20
67 910,00

- de begroting werd aanvaard.

13.

Subsidie aanvragen

De subsidie aanvragen moeten tegen 8 februari 2016 ingediend worden. Reginald stuurt
de documenten door. Deze zijn ook beschikbaar op de website van de RIS.
Denk er ook aan om een kort artikeltje over de werking van je organisatie digitaal over te
maken.
14. Data 2016
-

AV: 23/03, 08/06, 28/09 en 14/12 (Westrand – zie website voor lokaal)
RIS BBQ: 10/09 Castelhof
Vormingsactiviteit: 19/10 La Motte
Mooov: 15/04 tot 26/04
’t Zuiden Zindert Feest/ Vijverfestival: 09/07

15. Diversen:
- Bagaya Kapelle: FT ontbijt op 31 januari: Parochiezaal Sint-Ulrik; van 08:30 tot 11:00uur.
Inschrijven verplicht: ontbijtbagaya@gmail.com

