Verslag cultuurraad 10 september 2013
opsteller: Jon Igartua y Porres (ondervoorzitter)







Elke afgevaardigde stelt zich en zijn/haar vereniging voor.
Pierre Bogaerts (Portaelskring) wordt als bestuurslid aanvaard.
De notulen van de cultuurraad van 14 mei 2013 worden goedgekeurd.
Schepen Johan Serkeyn licht het nieuwe culturele jaar toe:
 31/08  stage 1800 (ex-Kerkrock)
 07/09  bezoek kunstkring Ennepetal aan Portaelskring
 08/09  OpenMonumentenDag (thema Weg van Water) in samenwerking met Kapelleop-den-Bos, met boottochten naar Kapelle o/d Bos, wandelingen in de kanaalzone +
bezoek aan koorgestoelte Onze-Lieve-Vrouwekerk
 27-28-29/029  start cultuurjaar cc Het Bolwerk – Circus Ronaldo
 29/09  finissage tentoonstelling in cc Het Bolwerk
 16/11  soepfestival + Sint in Vilvoorde
 hij doet tevens een warme oproep opdat elke verenigingen de activiteiten zou
aankondigen via UITdatabank  zie verderWijzigingen bijhouden
Frans Ramael geeft tekst en uitleg na 2 samenkomsten van de werkgroep Financiën:
 advies ingediend
 Het forfaitair bedrag van € 28000 optrekken met 7,5 % tot 30100 in 2014.
 Aangezien de volgende begroting decretaal dient opgemaakt voor 6 jaar en het
onmogelijk is om de evolutie van het gezondheidsindexcijfer zo ver vooruit te voorspellen
en om te zetten naar absolute cijfers:
- 2015 : € 30883 (de verwachtingen zijn +1,3 % in 2013 en +1,3 % in 2014 volgens het
federaal planbureau.
- eenzelfde stijging voor de daaropvolgende begrotingsjaren.











inventaris infrastructuur die beschikbaar is, is voor volgend jaar (brochure)
onderscheid maken tussen werking (jaarlijks) en investeringen (multi jaar)
Schepen Johan Serkeyn zal (indien alles tijdig klaar geraakt) toelichtingen verschaffen
over de budgetrondes enz.
Jeroen Matthys geeft toelichtingen bij de berekening van de subsidies voor de verenigingen.
Blijkbaar zijn huur- en drankprijzen van de OCMW-lokalen met 50% gestegen (vanaf
01/01/2014).
Jon Igartua y Porres stelt de website www.cultuurraadvilvoorde.be voor (staat nog niet online)
en geeft toelichtingen. Wordt enthousiast onthaald. Zal derhalve verder worden uitgewerkt.
 voorstellen: naamgeving verenigingen –Tab Links met o.a. UITdatabank link
Varia:
 Mark Leys verzoekt om bestaande stoelen (die worden uitgeleend voor activiteiten) te
vervangen
 Wordt lichtbord op de Grote Markt nog hersteld?
 Kunnen de verenigingen berichten op de plasmaschermen zols in cc Het Bolwerk,
vermelden? Men is eraan bezig om dit uit de UITdatabank te halen.
 Kunnen verenigingen ook hun activiteiten vermelden in de brochure van cc Het Bolwerk
(dit geldt al voor de toneelverenigingen)?










Quid beleidsnota van de schepen  volgende cultuurraad
Felix Libeer verzoekt om de meerjarenbegroting te toetsen aan de prioriteiten van de
adviesnota
Tot 29 september kan je elke weekend van 14 tot 18u de tentoonstelling binnenbuiten
gaan bezoeken in cc het Bolwerk (en ook in Kapelle Op Den Bos in GC de oude pastorij).
Op 29 september nodigen we iedereen uit voor een finisage van 14 tot 18u (met
performance).
Jeroen Matthys geeft pamflet en uitleg over UITdatabank aan iederen
Men zegge het voort –> nog medewerkers gevraagd voor het Soepfestival
Dienst cultuur en evenementen zorgt voor de affiches van de Ceciliaconcerten
Voor enkele kleine monumenten in Vilvoorde is een erkenning als monument
aangevraagd (meer info bij de archivaris van Stad Vilvoorde Jona Broothaerts).

Volgende cultuurraad: 19 november 2013 (14 januari is de daarop volgende)

