VERSLAG CULTUURRAAD 24 MAART 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).
Verontschuldigd:
1.
GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Het verslag wordt goedgekeurd.
2.
OVERDRACHT EN AANPASSINGEN REKENING CULTUURRAAD
Frans Ramael meldt dat de nodige aanpassingen voor overdracht van de rekening zijn gebeurd. Hij bedankt Jan
Piqueur voor het jarenlang nauwgezet opvolgen en behren van deze rekening.
3.
GEÏNTEGREERD ACTIEPLAN CULTUUR 2014
Schepen Serkeyn geeft toelichtingen bij alle rubrieken uit dit actieplan 2014, die in eerste instantie te maken hebben
met Cultuur en Evenementen en hij belicht ook die rubrieken voor Cultuurcentrum en Bibliotheek, omdat dit ook toch
een beetje cultuur is.
1.1.5
1.2.1
1.5.1 / 1.5.2

Autoluwe zondag
Gordelfestival/focusgemeente
Laatste jaar contract VTM

2.1.4

Spiegeltent – Vlaamse feestdag - Jaarmarkt

3.1.3
3.2.1

Kosten architect + restauratie
Supervlieg – Uprising
Folder aanbod bib
Farwest concerten (geen eigen organisatie, geen
tapmogelijkheid vereningingen) – open air movies
Vilvoorde actief
de
Stage 1800 – 10 Mekitburn
Aanmeldpunt organisatie event (pas effectief in 2015)
Bib verjaardagpakketjes (-2 jarigen)

3.2.2
3.4.1
5.7.2
5.7.3

Op zoek naar partners
WO I
De Bavaylei

21 september 2014
7 september 2014

6 september 2014

RONDVRAAG OVER TOELICHTINGEN
















affiches vermelden steeds ook uitverkochte voorstellingen – zijn de tickets te goedkoop? moet de pijs niet
omhoog? moet dit nog op de affiches staan? vanaf volgend seizoen gebeuren aankoop online voor de
abonnementen en achteraf de losse tickets – prijsverschil tussen Vilvoorde en andere gemeentes is niet
mogelijk wegens provinciale subsidies
quid stationsbuurt? tram? wordt verder onderzocht, ander tracé, niet eerst aandachtspunt
quid centrumstad en geen parkeermogelijkheid tijdens OMD aan het water, maar wel boetes op zondag
wordt meegenomen en is spijtig voorval, wordt onderzocht om dit beter uit te werken
ste
coördinatie alle adviesraden? 1 coördinatie is schepencollege
invalshoeken (burgerparticipatie – museum industriële archeologie – centrumstad en regionale uitstraling –
terugval economische activiteiten - armoedebeleid? hiermee wordt in diverse acties rekening gehouden
vieringen WO I –quid onderhoud oorlogsmonumenten? quid restauratie schilderwerken? viering 100 jaar
Portaels en Portaelskring? monumenten worden door eigen diensten opgepoetst – schilderwerken worden
gerestaureerd – Portaels festiviteiten in 2018
jumelage en armoedebeleid – contacten opnieuw opnemen? kunnen we dan geen aanspraak maken op
provinciale, nationale of europese subsidies?
projecten naar jumelage steden brengen? zangkoor Andantino doet dit al met Middelburg
is het stadsbudget dalend/stijgend? prima dat vertegenwoordiger van Bib aanwezig is om uitleg te geven
over actieplann, waarom is vertegenwoordiger Cultuurcentrum niet aanwezig? vergelijking is moeilijk,
zullen dit maken voor 2014 en 2015 – vertegenwoordiger was weerhouden
werking uitleendienst? wordt steeds aangeklaagd, dossier wordt opgevolgd
brochure huurtarieven infrastructuur? wordt aangemaakt, zal ook op website verschijnen

4.
W ERKINGSSUBSIDIES SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN
De formulieren voor aanvraag werkingssubsidies zijn verstuurd.
5.
VERSLAG W ERKGROEP VILVOORDE ACTIEF
Deze vernieuwde Cultuurmarkt zal doorgaan aan het water op 6 september 2014.
6.
INHULDIGING WEBSITE CULTUURRAAD
Proficiat aan Jon Igartua y Porres, webmaster van dienst. Na de vergadering wordt hierop een glas aangeboden.
7.
VARIA
 Het is niet fijn om de Stadskrant tussen alle publiciteit in de brievenbus terug te vinden, kan hieraan iets
worden gedaan?
 Memorandum ivm infrastructuur zit in gemeentelijke werkgroep.
 Ok voor subsidies, maar huurprijs podium is verdubbeld en je kan het podium dan ten vroegste 6 maanden
voor de activiteit aanvragen? wordt nagegaan
 UITdatabank, ok voor invoeren maar inde Stadskrant staan enkel de activiteiten van cc Het Bolwerk en niets
van de verenigingen
 Jeroen krijgt steeds lailing van bepaalde mailadressen terug, kunnen die personen hem hun correct
mailadres bezorgen. Het gaat om: Zijn mailadres is:
 Enkele activiteiten: Groote oorlog – Winters Vilvoorde – Keizer Karel – Macedonië – Rode Duivels
De vergadering wordt geheven en de voorzitter nodigt iedereen namens het dagelijks bestuur van de cultuurraad uit
op een nieuwjaarsdrink in de ontmoetingsruimte.
Kalender van komende evenementen:
14-15 april 2014
cc Het Bolwerk – Macedonië stelt zich voor
17 juni 2014
wereldbeker voetbal op groot scherm op Evenementenplein
6 september 2014
Vilvoorde actief
7 september 2014
gordelfestival
21 september 2014
autoluwe zondag
2018
100 jaar Jan Portaels en Portaelskring

