VERSLAG CULTUURRAAD 14 JANUARI 2014
Aanwezig: Pierre Bogaerts, Jon Igartua y Porres (Koninklijke Rederijkerskamer De Goubloem), Jeroen
Matthys (stad Vilvoorde, dienst cultuur en evenementen), Frans Ramael (HVVV), Johan Serkeyn (schepen),
John Spruyt (deskundige), Daniela Martin (August Vermeylenfonds Vilvoorde), Hubert Deneut (Big Band
Gretry), Francis Loos (carnavalgroep de snot-e-bellen), Ludo Vercammen (Davidsfonds Vilvoorde), Jean-Lou
Vansteenwinkel (DB Band), Jona Broothaerts (stad Vilvoorde, archivaris), Jan Piqueur (deskundige), Angela
Verbaeys (deskundige), Wim Leo (Academie Vilvoorde), Jaak Gerarts (Divertimando), Marc De Valck
(Divertimando), Juliette Eysscher (Femina Vilvoorde), Viviane Debulpaep (Femma Sint Jozef), Els De Rooms
(Filmclub Far), Tony Van Asch (Filmclub Far), Christiaan Martens (Gezindsbond afdeling vilvoorde), Dries
Van De Velde (goesting), Marleen Sterckx (Goochelclub Lucky ring), Joseph Haesherts (Grijze Geuzen
Vilvoorde), Francois Vanlysebetten (Heemkundige Kring Hertog Hendrik I), Eddy Moerenhout (The country
Horse Dansers), Tom Janssens (K.H. Cecilia Vilvoorde), Tony Van Asch (K.H. Cecilia Vilvoorde), Pierre
bogaerts (Koninklijke Portaelskring), Mark Leys (Koninklijke toneelkring De Violier), Raymond Seeuws
(Koninklijke Vogelvrienden Vilvoorde), Paul Lauwers (Koninklijke Vogelvrienden Vilvoorde), Juliene Van
Bedts (KVLV Houtem), Francois Sophie (KWB Centrum Vilvoorde), Vanessa Clerckx (KWB Houtem), Alex
Biesemars (KWB Sint Jozef Vilvoorde), Anthony Delangler (KWB Sint Jozef Vilvoorde), Bollyn Christophe
(Sint Anthony’s Jazz Club), Monique Van Lancker (Masereelfonds Vilvoorde), Suzanne Van Binst (Mensane
Culturele Kring), Peter De Waele (orgelkring Vilvoorde), Veerle Steurs (Portaelsschool), Charles De Ruydts
(Videoclub Vilvoorde), Cornelia Van Roy (Vilvoordse Dansclub), Dochez Francis (Vilvoordse Postzegelclub),
Dymphna Vandal (Vilvoordse Postzegelclub), Eliane Van Campenhout (VOC Robert Moucheron), Louis Van
Den Dries (Willemsfonds afdeling Vilvoorde) en Karel Moerenhout (Zangkoor Andantino).

De voorzitter wenst de aanwezigen namens het dagelijks bestuur veel voorspoed, geluk
en gezondheid toe voor 2014.

1. G OEDKEURING VORIG VERSLAG
Opmerkingen:
• Verkeerde datum op uitnodiging in verband met verslag vorige cultuurraad,
December moest november zijn.
• Grote events zoals 14-18 zouden via cultuurraad aan verenigingen moeten
worden bekendgemaakt en opgevolgd; Voor 14-18 is al een stedelijke
werkgroep bezig, zodra de tijd rijp is zal hierover verslag worden
uitgebracht.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. D ATA VOLGENDE CULTUURRADEN
dinsdag 25 maart 2014
dinsdag 20 mei 2014
3. A DVIES MEERJARENPLAN 2014-2019
Frans Ramael leest het advies voor. Opmerkingen/vragen:
• er wordt gevraagd dat de Schepen de link van memorandum en budget
goed opvolgt, hij beaamt
• volgende keer dient het actieplan te worden goedgekeurd
• er wordt beloofd dat de nodige documenten tijdig vooraf zullen worden
doorgestuurd, zodat iedereen notie kan nemen
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ook zal dan de begroting 2014 in detail worden bekeken
er wordt gevraagd om zoals in het memorandum beschreven, rekening
wordt gehouden met de noden van vandaag
de werkgroep financiën was een enkele werkgroep en is ontbonden, hun
advies is doorgegeven aan de stedelijke overheid
subsidiereglement dient te worden aangepast, samen met de
erkenningscriteria. Het dagelijks bestuur zal zich hierover buigen.
de verenigingen kunnen voorstellen formuleren, uiterlijk tegen 28/02/2014
ter attentie van Jon Igartua y Porres, Nieuwe Rolleweg 52, 1800 Vilvoorde
of per mail aan jon.igartua@degoubloem.be
de berekening van de subsidies gaat er eerlijk aan toe, alleen verhogen die
subsidies geenszins
verzoek om erkennings- en subsidieformulieren gelijktijdig te versturen
advies wordt goedgekeurd.
V ARIA
Winters Vilvoorde (spiegeltent):
o is goed onthaald en heeft, ofschoon laat aangekondigd, toch een
mooi programma voor een ruim publiek kunnen voorstellen. Volgend
jaar zeker opnieuw en hopelijk met meer bedrijven en verenigingen.
Officieuse periode: 19/12/2014 – 7/1/2015.
o er wordt gevraagd om inschrijvingscriteria te herzien en tijdig aan te
kondigen
uitleendienst: blijkbaar gebrekkige podiumelementen en ontbrekende
stukken – is doorgegeven en wordt opgevolgd
verenigingenmarkt – vilvoorde actief: oproep voor gegadigden werkgroep
vanuit cultuurraad, door te geven aan Jeroen – begin februari eerste
samenkomst met andere adviesraden (doel: datum + programma)
cc Het Bolwerk is trotse bezitter van nieuw en groot schilderij – verdere
toelichting op 31/1/2014 tijdens officiële inhuldiging + finissage van
tentoonstelling Portaelsschool
Gordelfestival: 7/9/2014 – Vilvoorde als focusgemeente?
enkele verenigingen maken publiciteit voor eerstkomende activiteiten

De vergadering wordt geheven en de voorzitter nodigt iedereen namens het
dagelijks bestuur van de cultuurraad uit op een nieuwjaarsdrink in de
ontmoetingsruimte.

