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Verwelkoming – verontschuldigingen
Goedkeuring verslag van 23/03/2016
Goedkeuring agenda-diversen
Mededelingen bureau
- Het bureau van de RIS wordt uitgebreid met Françoise Beyens.
- Financiën. De gemeente stortte begin mei de subsidies door. Speciale dank aan
Hilde Vlogaert van dienst financiën.
- Vormingsactiviteit van 19 oktober : ‘Nieuwe jonge leden voor je vereniging’.
- Lange termijn werkgroep: tweede sessie op 15 juni, lokaal 301 in Westrand.
Iedereen kan nog aansluiten.
- Oproep om op de website van de RIS te gaan (www.risdilbeek.be) , Facebook liken
en mensen uitnodigen. Leden aanmoedigen om in te schrijven op ‘Nieuwtjes via
website.
-Werkgroep Stellenbosch: Om efficiënt te werken wordt een werkgroep
scholenband losgekoppeld van de stedenband. Piet Walravens wordt voorzitter van
de scholenband werkgroep. David coördineert de stedenband werkgroep. 1 keer per
jaar komen beide werkgroepen samen om meer over elkaars werking te weten te
komen.
- Week van de Fairtrade van 5-15 oktober. Dilbeek is ook actief in het Pajots overleg.
Deze keer wordt een kookboek uitgewerkt met koks uit de gemeente. Op 8 oktober
wordt een persmoment georganiseerd in Halle.
- Dag van de Dilbekenaar. Het bureau van de RIS kiest er voor om geen stand te
houden. RIS lidorganisaties die interesse hebben om een stand op te zetten vullen
het document in – bijlage bij verslag.
- Vlaams feest op 11 juli. Traditioneel worden jubilerende verenigingen gehuldigd
(25 - 50 - 75 100 - 125 - ... jaar). ADR wordt doorgegeven. Als er nog verenigingen in aanmerking
komen mogen ze dit zo snel mogelijk laten weten!
- RIS BBQ gaat door op 10 september. Graag zo snel mogelijk doorgeven aan alle
sympathisanten!

5. Scholenband Don Boscoschool (Groot-Bijgaarden) – Stellenzicht (Stellenbosch)
Er werd drie jaar aan het bezoek voorbereid. Er werd een groepje samengesteld met
één student uit elke richting. Er werd met 12 leerlingen begonnen. Op het einde
bleven er 7 leerlingen over. Ter voorbereiding voerde de groep regelmatig
skypegesprekken met hun Zuid-Afrikaanse leeftijdsgenoten. Dit ging over muziek,
hobby’s en er werden afspraken gemaakt.
De leerlingen werden van 27 maart tot 10 april door 5 leerkrachten begeleid naar
Stellenbosch. Vooraf aan de reis werden verschillende activiteiten gedaan om geld
in te zamelen: kerstmarkt in Itterbeek en Kapelle, een spaghettifestijn, een
ontmoeting met Jack Parow in Gent…
Stellenzicht is ASO en telt 800 leerlingen en 20 leerkrachten. Hiervan vallen veel
leerlingen uit het systeem.
Het programma bestond uit een voorstelling aan de leerlingen, een etentje met de
leerlingen (voor sommigen was het de eerste keer), een rondleiding in de stad, hulp
in het kinderdagverblijf, een staptocht in de bergen en steun aan Minie de
straathoekwerker bij spelbegeleiding en bij ondersteuning aan tienermoeders. Er
werd ook geholpen bij de verzorging van patiënten in de hospice. De
jeugdgevangenis en de townships werden bezocht. Beide waren zeer confronterend.
Er werd ook les gevolgd, een Belgendag georganiseerd met liedjes en weetjes over
België en een bezoek aan Robben Island.
De groep van 7 leerlingen stopt. 3 leerlingen blijven nog een jaar verbonden aan de
school en zullen de opstart van een nieuwe groep begeleiden. In 2017 zullen enkele
leerlingen uit Stellenzicht overkomen. Vanuit Stellenbosch komt de vraag of het
mogelijk is om secundair onderwijs leerlingen in Vlaanderen te laten verder
studeren.

6. Aanvraag nieuw lid: C-re-Aid vzw www.c-re-aid.org
C-re-aid is een jonge Belgische vzw en Tanzaniaanse NGO actief sinds 2012. De
projecten worden uitgevoerd in Tanzania met steun vanuit Vlaanderen. Het
merendeel van de fondseninzameling gebeurt in Vlaanderen, maar daarnaast
hebben ze ook verschillende partnerschappen met Vlaamse Universiteiten en
ontvangen ze elk jaar vele sympathisanten, studenten die vrijwilligers werk komen
doen of stage lopen of zelfs klassen uit secundaire scholen.
Het doel van de organisatie is architectuur beschikbaar maken voor iedereen. Ze
willen een plek creëren waar mensen binnen handbereik een betaalbare en
duurzame bouwcultuur kunnen implementeren. De betrokkenheid van lokale
actoren, het gebruik van duurzame lokale materialen, zoveel mogelijk realiseren met
zo weinig mogelijk middelen, zijn essentieel om de projecten een duurzaam karakter
te geven.

Freya is oprichter van de NGO/vzw en studeerde architectuur in Sint Lucas Brussels
en “Cultures and development Studies” in KUL. Voor haar positie reist ze veel, tot 9
maanden per jaar. Reginald vraagt Freya om in september tijdens de AV de
organisatie voor te stellen.

7. Evaluatie MOOOV filmfestival
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Veel reclame maar de return in publieksopkomst lag relatief laag.
Vooraf aan de film programmeren we niets in het MOOOV Café. De mensen komen
wel na de film een glaasje drinken en het is interessanter om dan een muziekgroep
te programmeren.
Kon beter:
Bereik jongeren. Voorstel
gemeente/Westrand: betrekken team kind en team jongeren- David
lidorganisaties zullen kennissen aanspreken bij jeugdbewegingen
MOOOV film als voorwaarde voor RIS subsidie van stedenband- David
Algemeen publieksbereik – cfr In Brugge en Turnhout lukt het wel.
Voorzitter cultuurraad aanspreken – Reginald
We mikken in 2017 op 80 personen. Zoniet moet het concept eens grondig
geëvalueerd worden.
Zuiden Zindert Feest: affiche MOOOV voorzien van een banner: ‘Mis het volgend jaar
niet!’
Data volgende editie: vrijdag 21 april tot en met zondag 30 april. Vrijdag 28 april 2017
staat opnieuw Lokale Helden op het programma. We proberen om hieraan iets
speciaals te koppelen: workshop graffiti of een film over een muziekband.
We gaan op zoek naar een MOOOV ambassadeur per gemeente
MOOOV doorheen het jaar: elke 4de dinsdag van de maand programmeert Westrand
een MOOOV film. Aansluitend kan RIS, Werkgroep MOOOV of een vereniging een
infostand opzetten of een MOOOV Café bemannen.
In de toekenning van de solidariteitsbijdrage en inkomsten MOOOV café aan de
lidorganisaties moet nog de 250 euro startkassa afgetrokken worden. Dat bedrag
wordt verdeeld onder de deelnemende verenigingen.

8.Zuiden Zindert Feest
 Klimaatverandering : zoals de voorbije jaren, geven we info door aan de bezoekers
via een opdrachtenspel.
 Kinderdorp meer laten aansluiten bij werking van de RIS
 Vraag naar hulp van RIS organisaties bij voorbereiding



Deelnemende RIS organisaties
Amnesty International
Palestina











Grenzeloos milieu
Humasol vzw
Kurukshetra vzw
Memisa
Sem Terra
Unicef Pajottenland
Bagaya-Kapelle
11.11.11.
Scholenbanden Stellenbosch




Oxfam Wereldwinkel
Sappentrapper & cocktailbar
Siddartha vraagt ook een stand aan: is OK.

Indonesië
Peru
India
Congo
Brazilië
Haïti
Senegal
Zuid-Afrika

Thema ‘Vijverfestival’ zet in op Klimaatverandering door het publiek te informeren
over wat het Vijverfestival doet en om welke reden. Denk aan infoborden bij de wc
(spoelen met vijverwater), bij de bekers (besparen water), bij de vernieuwde
opstelling elektriciteit (besparing elektriciteit), gebruik van afbreekbaar bestek
enz.
Landenspel RIS standen Kinderen voeren per stand een opdracht uit en ontvangen
hiervoor een stempel op de wereldkaart. De volle spaarkaart kunnen ze inruilen
voor een smoothie van Fairtrade producten aan het kinderdorp. Ze persen zelf het
fruit aan de hand van de sappentrapper.
- Karel vraagt om de sappentrapper aan de cocktailbar te plaatsen omdat er ook al
Fairtrade wijn wordt geschonken.
- 200 fietsplaatjes van 11.11.11. bestellen en Zuiden Zindert logo opkleven.
9.Vlaams Impulsbeleid
Sinds 2001 steunt de Vlaamse overheid gemeenten die aan
ontwikkelingssamenwerking doen in het kader van het convenantenbeleid
gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Sinds het begin namen meer dan 50
gemeenten deel. Het programma heeft bijgedragen dat vele gemeenten
ontwikkelingssamenwerking hoger op de agenda hebben gezet. Eén van de
tekortkomingen was dat de plan- en rapporteringslast niet samenviel met de
gemeentelijke logica.
In 2010 maakte de Vlaamse Overheid werk van het Planlastendecreet. Het
Planlastendecreet was de aanleiding om het bestaande subsidiekader te herzien.
Meer info vind je in de brochure.

10.

Diversen

Grenzeloos milieu is lid van AEF. Deze organisatie biedt gratis opleidingen aan. Els
stuurt de info door en het bureau van de RIS bekijkt het aanbod.

