Algemene vergadering 22 maart 2017
Aanwezig: Jan Margot (Amoreira), Eric Verdegem (Amoreira), Veerle Olbrechts (C-re-Aid), Jos Candel
(C-re-Aid), Hélène Rondou (Kurukshetra), Françoise Beyens (Unicef), Roger Wilmaers (Siddartha),
Pieter Geeurickx (Amnesty International), Mieke Margot (Amoreira), Kris Goven (PDMA), Chris
Vanderdeelen (PDMA), Magda Coeckelberghs (Bagaya Kapelle), Guido Van Lierde (Broederlijk Delen),
Karel De Ridder (schepen), Jos Peeters (Sem Terra Bodegem), Piet Walravens (Scholenband), Greta
Desmyter (Memisa), Reginald Schaumans (voorzitter) en David Robberechts (dienst welzijn en
preventie)
Verontschuldigd: Els Houttave (Grenzeloos Milieu), Dirk Brackenier (Oxfam Wereldwinkel), Rita
Leuckx (Savio voor Bangui), Anne Poffyn (Oxfam Wereldwinkel), Dani Van Achter (Bagaya-Kapelle)
Annie Scholte (NVA), Jef Valkeniers (Open VLD), Janien De Pauw (DNA)

1. Verslag AV van 14/12/17 werd goedgekeurd
2. Goedkeuring agenda en diversen
3. Mededelingen bureau
- Eva Tindemans: AFD gaat gedurende 2 maanden naar Lombok in Indonesië stage lopen op een
koffieplantage. Doen aan low impact interventies.
- Melissa Defraisne: gaat 3 maanden stage lopen als vroedvrouw in Marokko.
Beide personen ontvangen een sensibilisatiesubsidie van € 100,00. Hierbij ook een warme oproep
om de sensibilisatiesubsidie verder te promoten. Het wordt mee opgenomen in het infoblad.
Marlies Geurickx gaat terug naar Uganda. Zij kan de sensibilisatiesubsidie opnieuw aanvragen.
Deze subsidie is ook van toepassing op inleefreizen.
- Natalie Van Egten heeft gevraagd om tijdelijk het engagement niet op te nemen in het bestuur.

- Alles van Vrije Tijd in de Gemeente Dilbeek (waaronder de RIS) wordt ondergebracht in een EVA.
Personeel uit gemeente, Westrand vzw en Dilkom vzw wordt samengebracht, hiervoor is een andere
structuur nodig. Hiervoor werd een politiek bestuursakkoord afgesloten om dit verder te
onderzoeken. Een coördinerend bestuur zal de komende maanden aan de slag gaan om het
juridische en financiële luik voor te bereiden. De voorzitters van de adviesraden zetelen ex officio
coördinerend bestuur. Opstartvergadering begin april. Reginald lijst een aantal punten op ter
voorbereiding.
- Stellenbosch: Opvolgingsbezoek door Reginald in de eerste week van april.

4. Kinderdorp Morgenster Amoreira: Eric Verdegem
Het Kinderdorp begon als residentiële opvang. Ondertussen zijn de regels veranderd en is die
residentiële opvang er niet meer. Momenteel zijn er verschillende projecten die in de bestaande
infrastructuur gedaan wordt:
- opleiding van opvoeders. Docenten geven het jaar door aan een 22 mensen opleiding
- vereniging de Morgenster. Opvang van jongeren uit risicomilieu. Hierbij worden telkens de ouders
betrokken. Er wordt naschoolse opvang gedaan voor 140 jongeren van 6 – 14 jaar. Bij gebrek aan
middelen kan een deel niet opgevangen worden. In de voormiddag groepen van een 25 personen, in
de namiddag bereiken ze een honderdtal jongeren.
Voor 25 jongeren van 14 – 18 jaar zijn er 8 met een leercontract en de anderen gaan naar het school.
- doelstelling: waarden en kennis bijbrengen, ook taal en wiskunde, en verantwoordelijkheid en
leiderschap bijbrengen. Operationeel: dit doorheen ludieke, sportieve, tekenen, … activiteiten om ze
aan te trekken.
Probleem: Lokaal bestuur slaagt er niet in om die opvang voor jongeren met problematische
thuissituatie op te vangen. Ze ontbreken de infrastructuur, omkadering en middelen.
Zie Powerpoint op website/ Mijn RIS

5. Aanvaarding nieuw lid: DUO-Unizo Dilbeek
Unizo heeft een sociaal luik. Ze hebben ook interesse voor een samenwerking met de RIS ter
promotie van Fairtrade. Ze hebben een document ondertekend dat ze de statuten van de RIS kennen
en zullen ondersteunen. Zij steunen TRIAS. De AV gaat akkoord en Guido Kestens, voorzitter van
Unizo, zal tijdens de AV juni hun werking en plannen voorleggen.

6. Noodhulp

Er wordt € 1.250,00 toegekend aan noodhulp via het consortium 12.12 ter ondersteuning van de
slachtoffers van de hongersnood in Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen. De AV gaat akkoord.

7. Financiën
a. De rekeningen 2016 werden goedgekeurd

b. Lange Termijn Subsidies
Verslagen 2016
Van de 4 organisaties die een aanvraag indienden hebben 3 organisaties een
werkingsverslag ingediend. Die verslagen waren in orde en het saldo wordt
toegekend.
- Bagaya maakt werk van projecten rond oogverzorging en van de behandeling van
cataract.
- Grenzeloos milieu: opleiding rond afvalbeheer
- Kurukshetra kocht een tandartsenstoel en bijhorende apparatuur aan.
Hand in hand voor Loto diende geen verslag in: geen uitbetaling van het saldo.
Aanvragen 2017
- Bagaya: opsporen en behandelen van suikerziekte bij dorpsbewoners. Er wordt een
voorschot van 750 euro toegekend
- Grenzeloos Milieu zet ook verder in op sensibilisering rond afvalvermijding. Ook
voor hen wordt een voorschot van 750 euro toegekend.

c. Info- en projectsubsidies 2017 werkjaar 2016
-

De info- en projectsubsidies worden goedgekeurd
De Financiële dienst laat weten dat gezien er geen begroting werd goedgekeurd,
er geen uitbetaling aan de verenigingen kan gebeuren. Reginald stelt voor om
volgend advies over te maken aan de leden van de gemeenteraad.
“ De leden van de Algemene Vergadering van de Raad voor Internationale
Samenwerking roepen alle Dilbeekse politieke verantwoordelijken op om zo vlug
mogelijk de gemeentelijke begroting 2017 goed te keuren. De niet-goedkeuring
verhindert de uitbetaling van subsidies aan de aangesloten verenigingen en brengt

hun werking en hun projecten in het Zuiden in gevaar. Financiële problemen zijn niet
uit te sluiten. Een tijdige en correcte uitbetaling van de subsidies is ook een uiting van
respect voor de honderden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor Dilbeek en
de wereldgemeenschap”
Advies unaniem gesteund.

d. Begrotingswijziging 2017 werd goedgekeurd

8. Vormingsactiviteit:
a. Evaluatie: positieve getuigenissen.
b. Nieuwe onderwerpen voor volgende activiteit: op agenda van volgende AV

9. MOOOV Filmfestival
a. Overlopen programma en verdelen materiaal
b. MOOOV doorheen het jaar heeft telkens iets gegeven: extra publiek en extra aandacht aan
MOOOV.

10. Ramalla sessions
Vzw Frontiera heeft de samenwerking met de gemeente, RIS en Westrand voorgesteld voor
verschillende evenementen. Samen kwamen tot het volgende programma:
- 26 september tot 06 oktober 2017: fototentoonstelling Vreedzaam Verzet in Israël en Palestina
ism Broederlijk Delen
- 10 oktober, 14u: Brigitte Hermans – Academie La Motte
- 12 oktober: The Ramallah Sessions + Brigitte Hermans + Tine Danckaers als moderator
- 17 november: The City’s Song met Stella Khumalo
- September-oktober 2018 : City’s song Jo’burg. Volledig kost: €40.000 incl. voorstelling in
Dilbeek. Bijdrage RIS € 4.500 als co-producer + bijdrage Westrand € 3.250 = voorstelling, wordt
min. gedeeltelijk teruggekregen via ticketverkoop.

12. ’t Zuiden Zindert Feest/Vijverfestival - opstartvergadering in Kasteel La Motte, 10 mei om 20u
in het salon

13. Diversen
- 9 april: Amnesty International houdt de watermolen van Pede open. Iedereen is welkom.

- op 22/3 was er een officieel ontvangst van Yacouba Bologo, een afgevaardigde uit Burkina Faso.
Vrijdagavond is er een evenement in Paloke waar iedereen welkom is.

PS: raadpleeg regelmatig de website voor nieuwsjes en de RIS kalender!

