VERSLAG CULTUURRAAD 20 mei 2014
Aanwezig:

Verontschuldigd: John Spruyt (deskundige), Pierre Bogaerts
John Spruyt (voorzitter) is wegens dringende reden afwezig en heeft Jon Igartua y Porres (ondervoorzitter) gevraagd
de vergadering voor te zitten. Ook op zijn verzoek wordt een minuut stilte gehouden naar aanleiding van het
overlijden van oud-burgemeester Jean-Luc Dehaene.
De volgende data van de cultuurraad worden meegedeeld evenals de data waarop het dagelijks bestuur samenkomt.
Hierdoor kan eenieder tijdig meldingen doorgeven die eventueel op de agenda dienen te worden gezet.
Cultuurraad (dagelijks bestuur):
16 september 2014 (27 augustus 2014)
4 november 2014 (15 oktober 2014)
1.
GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Aanpassing van datum op verslag en wijziging van nieuwjaarsdrink in websitedrink.
Ook Felix Libeer, Carla Theys en Maxim Stroobant waren aanwezig.
Felix Libeer meldt dat hij bij de rondvraag navraag deed over het budget cultuur en niet het stadsbudget.
Het verslag wordt goedgekeurd
2.

GEÏNTEGREERD WERKINGSVERSLAG CULTUUR 2013

(http://www.cultuurraadvilvoorde.be/index_htm_files/geintegreerd%20werkingsverslag%20cultuur%202013.pdf)

Jeroen overloopt kort het werkingsverslag en deelt mee dat dit het laatste zal zijn in zijn huidige vorm.






p.7 – 55+ - enkel sociale zaken was hierbij betrokken, cultuur heeft niet geparticipeerd, budget niet gebruikt
gevraagd wordt om de prioriteitennota te toetsen aan het werkingsverslag  is toegelicht met het actieplan
2014, er wordt nagegaan wat wel en wat niet is opgenomen
het is zeer goed dat de 3 diensten werden opgesomd voor het actieplan 2014
quid interactie tussen verschillende diensten  in eerste instantie het schepencollege en dan op het terrein
de dienst die coördineert (vb. Special Olympics is voor jeugd, sport en cultuur  Jeroen coördineert)
quid adviesraden met verschillende afgevaardigden van andere raden  er is geen acute vraag naar, soms
zetelt er wel iemand van VIAS

3.
PRESENTATIE LIJST ERKENDE VERENIGINGEN EN STAND VAN ZAKEN AANVRAGEN WERKINGSSUBSIDIES
Jeroen Matthijs geeft toelichting.
Momenteel zijn er 57 erkende verenigingen (2 meer dan verleden jaar).
Hij somt de verenigingen op die hun formulieren nog dienden binnen te sturen, er zijn enkele opmerkingen:
 KWB Sint-Jozef, Cecilia  binnengebracht via brievenbus Stadhuis
 Vlaams & Vrij, Gezinsbond, Filmclub, Femina, ArtFriends  zou OK zijn (Jeroen gaat op onderzoek)
Uiterste datum voor overige verenigingen om alles binnen te brengen  23 mei 2014
4.
STAND VAN ZAKEN WERKGROEP VILVOORDE ACTIEF
Graag inschrijven uiterlijk 23 mei 2014.
Voor sociale zaken zou dit laat zijn doorgegeven.
5.
PRESENTATIE ERFGOED PLUS EN OPSTART WERKGROEP ERGOED
Jona Broothaerts, stadsarchivaris, geeft toelichting bij de presentatie
(http://www.cultuurraadvilvoorde.be/index_htm_files/erfgoedplus.pdf)
Binnenkort volgen er informatie- en opleidingssessies om de website te leren gebruiken.
Oorspronkelijk komt het idee uit Limburg, dan heeft Vlaams-Brabant meegedaan en na Leuven is Vilvoorde mee
toegetreden.

Heropstart van de werkgroep Erfgoed ergens in juni. Jeroen zal oorspronkelijke leden van die werkgroep
aanschrijven, nieuwe vrijwilligers zijn welkom.
6.








VARIA
11 juni 2014: toespraak over Noodzaak van een openbare bank (Masereelfonds) – CC Het Bolwerk
nog steeds weerkerende mails wegens foutieve mailadressen
o mail01
o mail02
o mail03
webadres: www.cultuurraadvilvoorde.be
idee: link naar ons website via website van Stad Vilvoorde  Jeroen zorgt hiervoor
Infopunt Vilvoorde: fantastisch, nu nog goede openingsuren.
Er worden nog steeds stadsgidsen gezocht.

De vergadering wordt geheven.
Kalender van komende evenementen:
17 juni 2014
Wereldbeker voetbal op groot scherm op Evenementenplein
27 augustus 201
Dageijks bestuur Cultuurraad
6 september 2014
Vilvoorde actief
7 september 2014
Gordelfestival
16 september 2014
Cultuurraad
21 september 2014
Autoluwe zondag
15 oktober 2014
Dagelijks bestuur Cultuurraad
4 november 2014
Cultuurraad
2018
100 jaar Jan Portaels en Portaelskring

