Verslag Cultuurraad 4 november 2014
1. goedkeuring verslagen
1.1. vergadering van 20 mei 2014
 werkgroep Erfgoed: Jona Broothaerts (erfgoedfunctionaris) doet oproep voor 1ste
samenkomst einde 11/2014 (jona.broothaerts@vilvoorde.be)
 taak van de werkgroep: in welke mate is de werkgroep interessant, hoe kan zij bijdragen
aan een degelijk erfgoedbeleid in Vilvoorde
 toelichting software Erfgoed Plus
1.2. vergadering van 16 september 2014
 mobiliteit: eindresultaat staat niet vermeld in verslag. Het verslag van de dame van De Lijn
zal door Jeroen worden opgevraagd en bij dit verslag worden gevoegd.
 website: reglement en tarieven van overige infrastructuur (heden en verleden) ontbreken
nog. Jeroen probeert ze op te snorren en Jon vult website aan.
2. aanvaarding nieuwe leden cultuurraad
 William Tyndalemuseum wordt als nieuw lid aanvaard
 is het enigste museum in Vilvoorde, ontvangt veel buitenlandse bezoekers, de geschiedenis van
het museum en de kerk zijn in een uitgave gegoten en beschikbaar, zij willen een bijdrage
leveren aan het cultureel leven in Vilvoorde
3. kennisgave erkende socio-culturele verenigingen 2014
 de lijst van erkende socio-culturele verenigingen wordt getoond
4. subsidieverdeling socio-culturele verenigingen werkjaar 2013
 iedereen heeft brief ontvangen met voorlopig subsidiebedrag, heeft kans gekregen om bezwaren
te formuleren, er volgt nog een nieuwe brief met werkelijk eindbedrag dat voor het einde van het
jaar zal worden gestort
 vraag: kan dit niet wat transparanter, kunnen bezwaren niet worden samengelegd en dan
besproken, kan dit op de cultuurraad worden voorgelegd  interpretatie van Jeroen gebeurt in
volledige integriteit, maar is enige die trancheert, het Dagelijks Bestuur zal een speciale
vergadering inlassen en de oplossingen op de cultuurraad brengen. Het antwoordformulier zou
moeten worden geactualiseerd (dit dient dan door het Schepencollege te worden goedgekeurd)
 de verenigingen kunnen hun pijnpunten doorgeven aan jeroen.matthijs@vilvoorde.be en/of
info@cultuurraadvilvoorde.be
5. advies naamgeving hof te Peutie
 de cultuurraad adviseert de volgende naam: Maartenshof
6. toelichting programma Winters Vilvoorde
 Jeroen licht het (voorlopige) programma toe, dit zal ook online staan op onze website
7. varia
 Ceciliaconcerten: mailing bevat verkeerd uur en er dient nog een repetitiemoment te worden
gevonden
De vergadering wordt geheven.
Kalender van komende evenementen:
2018
100 jaar Jan Portaels en Portaelskring

