Algemene vergadering 23 maart 2016
Aanwezig: Ann Becqué (ADR-Dilbeek), Magda Coeckelberghs (Bagaya Kapelle), Kris Goven
(Missio), Chris Vanderdeelen (Missio), Jan Margot (Amoreira), Sophie Renson (11.11.11.),
Rita Leukx (Savio Bangui), Françoise Beyens (Unicef), Karel De Ridder (schepen), Guido
Van Lierde (Broederlijk Delen), Jos Peeters (Sem Terra Bodegem), Hélène Rondu
(Kurukshetra), Piet Walravens (Projecten Stellenbosch), Roger Wilmaers (Siddartha),
Reginald Schaumans (voorzitter) en David Robberechts (dienst welzijn en preventie)
Verontschuldigd: Els Houttave (Grenzeloos Milieu), Mieke Margot (Amoreira), Annie
Scholte (NVA), Sonja Abeels (UNICEF), Greta Desmyter (Memisa), Dirk Brackenier (Oxfam
Wereldwinkel), Hilde Maes (ADR), Anne Poffyn (Oxfam Wereldwinkel) en Christian Van
Den Plas (Lubefu)

1.
2.
3.
4.

Verwelkoming – verontschuldigingen
Goedkeuring verslag van 16/12/2016
Goedkeuring agenda-diversen
Mededelingen bureau
Aanvraag sensibilisatiesubsidie: Geeurickx Marlies vraagt 100 euro sensibilisatiesubsidie
aan. Zij zal meehelpen bij de Northern Uganda Village Health Outreach Project. Een
project waarbij jaarlijks Belgische geneeskunde studenten in Uganda samenwerken met
Oegandese studenten om post-conflict Noord-Uganda op medisch vlak vooruit te
helpen. Het project richt zich vooral op preventieve zorg (health educatie, vaccinaties,
…) Er worden ook ééndagsziekenhuizen opgericht op plaatsen waar medische hulp
doorgaan ontbreekt. Reis gedurende 3 weken naar Uganda. Marlies Geeurickx reis in
juli voor 3 weken af naar Uganda om mee te werken aan het project. De subsidie werd
toegekend.

5. Voorstelling Siddartha
Siddartha kiest in Ethiopië voor de
zwaksten uit de samenleving. Alle inzet
gaat naar daklozen, straatjongeren,
alleenstaande moeders en ladies,
aidswezen. Een korte krachtige opleiding
geeft hen “eindelijk” een menswaardige
toekomst!
Siddartha staat niet aan de kant van de “winners”, die hebben al supporters genoeg. Wij
supporteren voor de zwaksten en reiken hen een hoopvolle toekomst aan. In Vlaanderen
kiezen wij voor mentaal- en sociaal verwaarloosde andersvaliden en in onze 4 huizen voor
druggebruikers willen wij de doelgroep begeleiden naar een hoopvollere toekomst.
In de hoofdstad van Ethiopië, Addis Abeba willen wij elk jaar aan 40 dakloze mannen, 60
straatjongeren, 165 alleenstaande moeders en ladies op zo kort mogelijke tijd een beroep
aanleren zodat ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Aan 220 jongeren per jaar, uit de

armste gezinnen, bieden wij in ons trainingscentrum een 300 uren cursus aan in
traditioneel dansen, moderne dans, toneel, muziek en digitale beeldverwerking. En ons
hart springt op van vreugde als wij aan 48 verstoten aidswezen een liefdevolle thuis
kunnen bieden, en via studie toch nog een toekomst krijgen!
Meer info op http://www.siddartha.be/nl
6. Noodhulp : wijziging max. bedrag interventie
Momenteel is er 2.500 euro voorzien in de begroting. Het subsidiereglement geeft aan
dat we 650 euro kunnen toekennen per organisatie per jaar. De laatste jaren wordt
hierdoor het budget niet helemaal gebruikt. Er wordt voor maximum 3 projecten per jaar
toegekend. Daarbij stelt een bijdrage van 650 euro niet veel voor.
- Voorstel: We laten de limiet weg en besteden per geval max. 50% van het budget voor
noodhulp.
- Lidorganisaties van RIS kunnen voorstellen indienen. Meestal komen aanvragen via de
gemeente binnen.
De AV beslist unaniem om het subsidie reglement te wijzigingen en de limiet van 650€
te vervangen door ‘50% van het voor noodhulp voorzien budget’
7. Overzicht financiën
7.1 Balans 2015 – Rekeningen 2015
 De algemene vergadering is akkoord om de rest van het budget voor noodhulp over te
dragen aan de projecten.
 Jan M. merkt op dat giften door individuen van minimum 40 euro aan de organisatie tot
3x het bedrag opleveren dan dat de mensen eigenlijk betalen. Dit komt doordat de
personen met het fiscaal attest 45% terugtrekken en dat de gemeente nog eens een 50%
bijdraagt. Dit is iets dat kan gecommuniceerd worden aan de leden.
 De balans en de rekeningen zijn goedgekeurd



7.2 Info- en Projectsubsidies aan verenigingen
De info en projectsubsidies zijn goedgekeurd



7.3 Lange termijn subsidies
De LT subsidies zijn goedgekeurd
Verslagen 2015
Bagaya
Humasol
Hand in hand
Kurukshetra

Saldo
7de jaar GZHZ - Tandverzorging: opsporen en behandelen van tandinfecties bij volwassenen,
gedurende 6enmaanden
Elektriciteit
water op zonnepanelen, stromend water in school Cambodja. Ook didactische luik, elektriciteits
netwerk
Kindersterfte en moedersterfte verminderen door moederhuis aan te passen: aankoop deel van dakpannen en
transport naar Loto
Aankoop medisch materiaal voor oogoperaties. Operaties aan 250 patiënten
Oogartsen uit India doen onderzoek en operaties
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€ 624,47
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Aanvragen 2016
Bagaya
Hand in hand

Cataract operaties bij 30 dorpelingen. Ok, indien ook barrieres weggenomen worden.
Kindersterfte en moedersterfte verminderen door moederhuis aan te passen, preventie en GZHZ aan kinderen
jonger dan 5jr.,hygiënische zorg en familiale planning. Aankoop bouwmaterialen en transport
Kurukshetra
Medisch materiaal voor tandverzorging
positief: feedback/sensibiliatie in voorjaar 2016 in Dilbeek
Grenzeloos milieu Sensibilisering tegen houtkap, afval in de rivieren en afval verbranding.

d. Begroting 2016
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De gewijzigde begroting werd goedgekeurd
e. Vlaams impulsbeleid: afrekening 2015
De afrekening van het Vlaams Impulsbeleid werd goedgekeurd
8.
MOOOV
Het programma wordt overlopen. De concrete uitwerking en het verdelen van het
promotiemateriaal gebeurt in de aansluitende vergadering.
9.
Lange termijn planning
18/05/2016 om 20:00uur in Kasteel La Motte: startvergadering met overlopen en
kadering plan + trends in ontwikkelingssamenwerking + wijzigingen in financiering +
afspraken werkwijze
15/06/2016 om 20:00uur in Westrand: werkvergadering

10.
Diversen
Zuiden Zindert Feest: opstartvergadering op 4 mei om 20u in Club1. Aanvragen voor een
stand worden afgesloten op 30 april. Wie nog wil meedoen neemt contact op met
Martine Pitteljon:
pitteljonmartine@hotmail.com
Cre-aid, een jonge Belgische vzw en Tanzaniaanse NGO vraagt lidmaatschap aan bij de
RIS. De projecten worden uitgevoerd in Tanzania met steun vanuit Vlaanderen. De ngo
wil een plek creëren waar mensen binnen handbereik een betaalbare en duurzame
bouwcultuur kunnen implementeren. De organisatie stuurde ook de statuten door. De
aanvraag wordt opgevolgd door het bureau van de RIS.
UNICEF Pajottenland: Sonja Abeels zal de RIS vergaderingen opvolgen in plaats van
Françoise Beyens.
Info en projecttoelagen: op 7 december wordt een infosessie georganiseerd over hoe
deze documenten correct moeten ingevuld worden.

