Algemene vergadering 28 juni 2017
Aanwezig: Reginald Schaumans (voorzitter), Guido Restens (Duo-Unizo Dilbeek), Karel De
Ridder(schepen), , Magda Coeckelberghs( Bagaya Kapelle), Mieke Margot (Amoreira), Kris Goven
(Pastoral do Menhor), Roger Wilmaerts (Siddartha), Jos Peeters ( Sem Terra Bodegem), Guido Van
Lierde ( Broederlijk Delen), , Pieter Geeurickx ( Amnesty International), Jo Massart (kartel Dilbeek) ,
Thamara Cruz (Siempre), Ann Poffyn (Oxfam-Wereldwinkel), Els Houttave (Grenzeloos Milieu),
Françoise Beyens ( Oxfam)
Verontschuldigd: David Robberechts (dienst welzijn en preventie), Hélène Rondou ( Kurukshetra), Dr
Jef Valkeniers (BTC, Open VLD), Jan Margot ( Amoreira) , Annie Scholte , Dirk Brackenier (Fair Trade),
, Jeanine De Pauw (DNA), Rita Leukx ( solidariteit Savio-Bangui),Freya Candel (Cre-Aid), Hilde Maes
(ADR), Greta Vierendeels (Memisa),Viviane Meyns, Chris Vanderdeelen (Pastoral do Menhor)
1.
2.

Verwelkoming – verontschuldigingen
Goedkeuring verslag AV van 22 maart 2017

Geen opmerkingen, email adres van Ann Poffyn te corrigeren is nu via telenet
3. Mededelingen van het bureau
Sensibilisatie subsidie



Goedkeuring door bureau van sensibilisatie subsidie voor Marlies Geeurinckx in verband met
inzet gezondheid in Oeganda.
Criteria voor sensibilisatie subsidie blijven zoals voorheen maar we wensen toch de aandacht
te vestigen op een aantal punten.
 Hoe zit het met de duurzaamheid van het project ?
 Zijn er contacten met leden van de RIS, is er synergie mogelijk ?
 Kan je de opgedane ervaring gebruiken naar inzet bij Dilbeekse groepen ?
 Hoe evalueer je je inzet persoonlijk ?
We wensen dat mensen die aanspraak maken op een sensibilisatie subsidie even stilstaan bij
bovenstaande vragen en hadden graag feedback van hun gekregen hieromtrent.
Deze aandachtspunten zullen verder vermeld worden op de RIS website

Project en informatie subsidie werden uitbetaald. Oprechte dank aan Hilde (Dienst Financiën) voor
de snelle afhandeling na de goedkeuring. De goedkeuring liet op zich wachten door de politieke
situatie binnen Dilbeek
Reginald is op evaluatiebezoek geweest in Stellenbosch en zal uitgebreid verslag uitbrengen in de AV
van september.
Els Houthave geeft een link door in verband met A.I.F. koepelorganisatie die vorming geeft naar
verenigingen, materiaal uitleent. “Vzw actieve interculturele federatie”
www.vzwaif.be
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4. Voorstelling nieuw lid: DUO-Unizo
DUO staat voor Dilbeekse Unie van Ondernemers en werd opgericht in 2013. De doelstellingen zijn :
 Samenbrengen van ondernemers, het uitwisselen van ideeën
 Het stimuleren van gezamenlijke acties
 De ondernemers lokaal en nationaal verdedigen
DUO is lid van UNIZO (Unie van Zelfstandige Ondernemers) en steunt acties zoals Kom op tegen
Kanker. Unizo werkt samen met TRIAS
TRIAS is ontstaan in 2002 bij het samensmelten van 3 organisaties “ Form, Ieder Voor Allen en ACT”

TRIAS wil via ondersteuning:
De bestaanszekerheid van kleinschalige ondernemers en familiale landbouwers verhogen, evenals de
actieve deelname in processen van lokale economische ontwikkeling stimuleren en dit op een
duurzame manier. De betrokkenen moeten niet enkel door een herverdeling van middelen hun
economische en sociale positie versterken, maar zij moeten ook de kans krijgen om als economische
actoren zelf deel te nemen aan processen die leiden tot een betere welvaart. Duurzame ontwikkeling
van ondernemerschap en familiale landbouw gebeurt door een uitwisseling van belangen en ideeën
tussen ondernemers en familiale landbouwers, hun gezinnen en hun verenigingen in Noord en Zuid.
In Vlaanderen werkt Trias samen met de landelijke bewegingen KLJ, KVLV, Landelijke Gilden en
Boerenbond,en de ondernemersbewegingen markant, Neos en UNIZO.
Trias werkt volgens de kernwoorden : Verbinden-Groeperen/ Versterken door investeringen/
Veranderen-verbeteren.
In Latijns-Amerika ondersteunt Trias ook rechtstreeks coöperaties.
Een speerpunt is de uitbouw van micro-kredieten om beginnende ondernemers te ondersteunen.
DUO deed mee met de TRIAS Trail en verzamelde zo in 2016 € 45.000,00 voor Ecuadoraanse boeren
Via de Kerstmarkt gaat een deel van de opbrengst naar goede doelen en noord-Zuid werking. Duo is
actief betrokken in de stedenband en doet aan promotie van fairtrade producten bij de aangesloten
ondernemers.
5. Aanvaarding nieuw lid: SIEMPRE
Actief in Mexico – “Science education empowerment women”, een nieuw opgerichte vzw.
Het doel is om vrouwen in Mexico met vrouwen hier te verbinden via acties.
op de AV van September volgt een voorstelling van SIEMPRE en hun activiteiten
6. MoooV Filmfestival: evaluatie
954 bezoekers met een gemiddelde van 80 bezoekers/ film, we behalen hiermee onze doelstelling
voor 2017.
De invoering van Mooov doorheen het jaar op elke derde dinsdag van de maand wordt als positief
ervaren, het geeft meer bekendheid in aanloop van het Mooov festival.
De organisatie via Lou’s plek geeft een aantal voordelen.
Er wordt een ruimer publiek betrokken, bezoekers konden kennis maken met RIS leden via promotie.
Er liep een powerpoint in de westrand naar aanloop en tijdens het festival ter promotie.
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Lou’s plek nam de artiesten voor zijn rekening, er konden op die manier heel degelijke groepen
goedkoper geboekt worden. We boeten wel in aan betrokkenheid van de RIS verenigingen. De aftrap
moeten we meer bekendheid geven. In september komt er een werkgroep bijeen waar deze items
besproken zullen worden.
Amnesty was positief over de publiciteit die ze konden voeren voor en na de film.
De publiciteit die we voerden via affiches, broodzakken, bierviltjes en programmaboeken liep goed.
We dringen bij Mooov wel aan op meer zichtbare affiches voor volgende acties. Het zou wenselijk
zijn om kleinere programma overzichten in flyers te hebben dewelke gemakkelijker in een binnenzak
passen. Er moet een betere afscheiding komen met het eetgedeelte zodat rumoer de optredens met
lichte muziek niet verstoord.
Voor secundaire scholen was er één voorstelling in de Westrand met veel succes.
650 leerlingen van de lagere scholen werden via de filmbus bereikt, dit loopt goed.
De jeugddag had niet zo’n succes ondanks de aantrekkelijke workshops. We moeten bekijken hoe we
dit kunnen verbeteren.

7.

’t Zuiden Zindert Feest: laatste info en afspraken

We hebben een afgelegen plaats gekregen tegen de brandweer, er is bezorgdheid of we genoeg volk
zullen hebben. We vrezen tevens voor geluidshinder omdat we dichter bij het podium zitten.
We vrezen dat de gemaakte afspraken omtrent SDG’s en communicatie niet nagekomen worden
door het Vijverfestival.( SDG's - Sustainable Development Goals)
Op de website is er geen communicatie omtrent onze actie met de RIS leden en ondersteuning van
de SDG “ Gezondheid”
De speelkaarten en stempels alsook de logo op staanders zijn klaar en worden door het Vijverfestival
de dag zelf aan ons bezorgd
Opbouw kan vanaf 9u tot 11u30 daarna zijn er geen voertuigen meer toegelaten op het terrein.
We zouden liever hebben dat bij een subsidiëring door de RIS van € 25.000,00 er meer communicatie
van onze acties en doelstellingen opgenomen / overgenomen worden.
8. RIS BBQ: info en oproep
Op 9 september gaat de BBQ door in de kapel van het Castelhof.
We mikken op +/- 80 personen
Vanaf 18u welkom + activiteit – BBQ start om 19u
Iedereen met link naar lid van aangesloten verenigingen bestuur en sympathisanten is welkom.
We nodigen ook andere adviesraden en leden van vrije tijd uit.
Prijs € 5,00 met € 1,00 drank – gesubsidieerd uit de kas van de RIS
9.

Samenwerking en acties met vzw Frontiera

Twee muzikanten uit Gent en een fotograaf/cameraman vertrokken naar Palestina en brachten een
lied mee als geschenk. In Ramallah ontmoetten ze singer-songwriters en muzikanten. Samen
maakten ze een actueel muzikaal en visueel portret van hun stad- Ramallah Sessions.
Voorstelling 12/10 Westrand, na de film Fairtrade proevertjes
van 26 september tot 6 oktober naar de fototentoonstelling Vreedzaam Verzet in Israël en Palestina
van Broederlijk Delen in de Westrand.
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Op 10/10 is er een toespraak in 14h over Palestina door Brigitte Herremans –Broederlijk Delen in
kasteel Lamotte
10. FairTrade week: grote lijnen acties
4-14 oktober – Fairtrade op school wel met oog op gezonde voeding in secundaire scholen RC en Don
Bosco.
Brownies bij bakkerij Stijnen
Fairtrade pralines in samenwerking met Valentino en DUO met lancering op dag van de klant.
Restaurants met publicatie van fairtrade menu op RIS website
7/10 – verwendag BIB
7/10 – samenwerking met Boerenmarkt wordt onderzocht
10/10 – proeverij voor de film met FT Brownies
12/10 – Ramallah Sessions + receptie en proeverij fairtrade producten
14/10 wereldwinkeldag
14/10 FT ontbijt met personeel gemeente Dilbeek
Via het infoblad worden de acties gepromoot.
De fruitpers wordt niet meer via Fairtrade georganiseerd.
We stelden vast dat veel mensen van buiten de gemeente hun fruit kwamen persen.
Het lijkt ons eerder een actie die opgezet kan worden vanuit natuurpunt of Velt, te bekijken voor
2018.
Fairtrade wil wel verdere promotie opnemen over eventuele fruitpers tijdens de FT week in de
toekomst.
11. DKO Pajottenland
De Fairtrade werkgroep Pajottenland Zennevallei start een project op met de Kunstacademies van
Pajottenland Zennevallei- “Fairmkunstig”.
In oktober 2017 wordt het project gestart – opening in Coloma Sint-Pieters-Leeuw.
De kunstacademies starten projecten op met Fairtrade als thema. Dit kan beeldend, muzikaal,
gesproken, … zijn. Ze worden hierin ondersteund met informatie mappen en promotiemateriaal
vanuit de werkgroep.
In oktober 2018 wordt er een slotmoment georganiseerd in zaal ’t Vondel in Halle. Hierbij worden de
projecten voorgesteld. Verdere info volgt.
De Deeltijdse Kunstacademies zijn alvast enthousiast.
12. Diversen- Lesbos en vluchtelingen
Bezoek van Magda Coeckelberghs aan Lesbos. Er zijn zo goed als geen toeristen.
Dagelijks komen er vluchtelingen aan. Ze worden opgevangen in kampen. PICPA is een kamp
opgericht door de vzw Mettelip met dokters en verpleegkundigen waar vooral zwangere vrouwen
worden opgevangen. Ze organiseren ook feesten zodat de vluchtelingen even kunnen ontsnappen uit
hun miserie. Via de groepering Mozaik wordt er geprobeerd om regelmaat aan de vluchtelingen te
geven door een beroep aan te leren. Er worden bvb tassen gemaakt van de zwemvesten
13.Diversen -Dag van de Dilbekenaar
Heeft plaats op 23/09/2017 en het thema is “Warm Dilbeek”
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Misschien kunnen we de RIS zichtbaarheid geven als RIS Koepel in de toekomst.
In het verleden hadden we niet zo een succes. Enkel bekenden van de RIS bezochten onze stand. Om
succes te hebben is het nodig om proevertjes en drank aan te bieden. Een tombola kan ook volk
trekken.
DUO doet mee om hun TRIAS activiteiten in het thema “ Warm Dilbeek” in de kijker te zetten.
Een oproep aan de leden om te bekijken of een actievere deelname aan de Dag van de Dilbekenaar
mogelijk is om RIS en leden te promoten voor 2018.
14.DiversenGreet Schaumans werd gehuldigd als belangrijke Dilbekenaar.
Jos Peeters
Secretaris
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