Verslag cultuurraad 28 januari 2013
1. Verontschuldigd: de heer Schepen van Cultuur Johan Serkeyn, Mr François Van Lysebette
2. Goedkeuring verslag van de cultuurraad van 26 november 2012.
 Felix Libeer was verontschuldigd
 Verslag wordt goedgekeurd
3. Voorstel memorandum


Het voorstel memorandum is het resultaat van de werkzaamheden van de werkgroep die, op
basis van de bespreking tijdens de vorige cultuurraad en de verslagen van de vergaderingen, de
tekst hebben voorbereid. Het voorstel wordt kort toegelicht.
 De vergadering wenst de leden van de werkgroep te feliciteren voor het geleverde werk en het
resultaat.
 Er is gelegenheid tot bijsturen van het voorstel. Alle aanpassingen waarover een akkoord is
worden onmiddellijk uitgevoerd.
 Het definitieve memorandum (met de aanpassingen) wordt goedgekeurd door de vergadering
en tijdens de receptie aan de nieuwe Schepen van cultuur overhandigd.
4. Stand van zaken erkenning en subsidies - procedure


De nieuwe erkenning van de verenigingen werd door het schepencollege goedgekeurd. Er volgt
nog een brief naar de verenigingen.



Het dossier subsidies (om in te vullen) wordt nog deze week opgestuurd. De verenigingen
hebben 20 werkdagen tijd om het dossier over te maken aan de Dienst Cultuur. Vragen voor
hulp mogen / kunnen gesteld worden aan de cultuurbeleidsfunctionaris.
5. Toelichting procedure hersamenstelling cultuurraad


De procedure voor de samenstelling van de cultuurraad (en het dagelijks bureau), de
beheersraad van het cc Bolwerk en de bibliotheek moet worden opgestart. Eerst moet de
gemeenteraad nog de toestemming geven om adviesraden op te richten. Hierna wordt een
brief overgemaakt aan de verenigingen om de kandidaturen te melden.



Dagelijks bureau cultuurraad: er worden kandidaten gezocht voor volgende functies:
o Voorzitter
o Ondervoorzitter
o Secretaris
o penningmeester



CC Bolwerk en de bibliotheek: kandidaten voor telkens 5 mensen vanuit de cultuurraad + 2
deskundigen (actieve gebruikers) aan te brengen door de respectievelijke diensten. Dit laatste
is een uitzondering op het reglement maar de cultuurraad gaat hiermee akkoord.
6. Varia
a. Het 3de Internationaal Soepfestival te Vilvoorde zal doorgaan op 16 november 2013. Alle
verenigingen, groepen, organisaties, scholen, wijken, straten, comités worden opgeroepen
om deze activiteit al te plannen in het kalender. De werkgroep mikt op 25 deelnemende
groepen. Kandidaten voor de werkgroep kunnen zich melden bij Jan Piqueur
(0495/62.44.20).
b. Vraag: waar blijft de vergoeding aan de verenigingen die hielpen bij de Far West concerten
in 2012? De redelijke termijn is hier ruimschoots overschreden.
c. Er is een brochure van de vrijwilligersacademie ter beschikking

