Verslag Cultuurraad 27 januari 2015
Interventie vooraf, buiten de agenda, door dhr. John Spruyt
Hij betreurt ten zeerste dat de allochtone gemeenschap niet mee deelt in het bijwonen van de
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie die Stad Vilvoorde gratis aan haar bevolking aanbiedt. Hij meent dat dit
op lange termijn wel eens zou kunnen leiden tot het afschaffen van deze receptie bij gebrek aan
enthousiast publiek. Hij stelt voor om hier iets aan te doen. Persoonlijk kreeg hij in een Vilvoordse
winkel te horen dat wij in België wonen en hij dus ook in het Frans kan worden geholpen. In zijn hart
van voorzitter van de cultuurraad en vooral als rasechte Vilvoordenaar is er iets geknakt.
Reacties:
 Gelieve niet te pessimistisch te worden. Wij hebben in Vilvoorde een multicultureel leven.
 De spiegeltent heeft opnieuw gewerkt. Er is geenszins sprake van om de nieuwjaarsreceptie op
korte of middellange termijn af te schaffen. Er moet misschien naar middelen en manieren
worden gezocht om iedereen te interesseren.
 De werkgroep Diversiteit zou opnieuw werk moeten maken van het contacteren van deze
verenigingen, die wel tot de cultuurraad behoren maar nagenoeg nooit de cultuurraad
bijwonen.
 Meer promotie maken voor het Vilvoords project Samen Inburgeren zou kunnen helpen.
1. Goedkeuring verslag dd. 4 november 2014
 Waar blijft het beloofde verslag van De Lijn van de vergadering dd. 16 september 2014?
2. Evaluatie Winters Vilvoorde
 Meer werken rond multiculturele activiteiten (vb. Urban Stage KickOff)
 Proberen technische problemen sneller op te lossen (bevroren leiding = geval van overmacht), er
wordt over een oplossing nagedacht
 Asbakken aan buitenkant van de tent plaatsen
 Sneller inpikken op het dranktekort, dat al op de eerste avond voelbaar was.
 Positief was dat veel verenigingen hebben deelgenomen aan de organisatie van een of meer
activiteiten. Bijna elke dag viel er wel een toffe en gezellige activiteit te beleven.
 Visuele impact in de regionale pers was groot en positief zowel voor de Stedelijke Overheid als
voor de deelnemende verenigingen. Dit was ook mogelijk door het feit dat er nieuwe
kerstverlichting (LED) in de straten uithing en dat de verenigingen ook zelf voor de nodige promo
hebben gezorgd.
 Er wordt gevraagd om De Streekkrant, die serieus is gekortwiekt, erop te wijzen dat wij het als
Vilvoordenaars niet kunnen hebben dat wij onze brievenbussen openstellen voor hun met
betalende advertenties volgepropte wekelijkse krant en hiervoor niets terugkrijgen (de culturele
inlassingen zijn tot het strikte minimum herleid). Jan Piqueur zal een voorontwerp van brief aan
Roularta/De Streekkrant doorsturen naar het secretariaat.
3. Toelichting project Overal Taal
 Marc Van Campenhout, vertegenwoordiger van het Huis van het Nederlands, geeft wat info in
verband met het project waarvan iedereen straks in de exporuimte de tentoonstelling kan
bewonderen.
4. Varia
 Formulieren Verlenging Erkenning Vereniging en Aanvraag Subsidies:
o Beide formulieren zijn in de brievenbus gevallen.
o Graag deze formulieren terdege aanvullen en ontbrekende mogelijkheden, onjuistheden
of iets dergelijks als bijlage naar het gevraagde adres doorsturen. Ook het reglement
vergelijken met het formulier.
o Het Dagelijks Bestuur zal, als alle formulieren ontvangen zijn, samen met de
cultuurfunctionaris, deze formulieren controleren. Er komt allicht een zitdag waarop de











verenigingen zullen worden uiitgenodigd om toelichtingen te geven en rechtzettingen uit
te voeren aan hun formulier/berekening.
o Daarna worden zowel het reglement als het invulformulier aangepast en aan het
schepencollege voorgelegd, in de hoop om vanaf 2016 met een voor iedereen gepast
reglement en invulformulier deze subsidies te kunnen aanvragen.
o Het onderdeel huurtarieven materieel en infrastructuur komt in een volgende fase aan
bod.
Internationaal soepfestival 2015:
o zondag 21 november 2015 van 11 tot 15 uur
o Grote Markt, Vilvoorde
o Valt samen met de intrede van Sinterklaas in Vilvoorde
o Vrijwilligers voor de dag zelf worden gezocht.
o Elke deelnemende vereniging maakt ca. 30 liter soep. Deze wordt gekeurd door een
professionele jury, die een prijs toekent. Verder is er ook een prijs van het publiek.
o Eerste werkvergadering wordt gepland op 24 februari 2015 in het administratief
centrum Mattenkot. Graag kennisgeving aan Jeroen Matthijs uiterlijk op 15 februari
2015 wie deelneemt met de voorkeur voor het tijdstip (namiddag of avond).
Schenkingen:
o Een schilderij van de hand van Ulrike Bolenz met het protret van Jean-Luc Dehaene is
aan Stad Vilvoorde overhandigd. Dit zal een plaats krijgen in het stadhuis.
o François Polspoel (net overleden) zou materiaal over WO II hebben beloofd.
Werkgroep Diversiteit:
o Deze werkgroep opnieuw opstarten zou nuttig zijn.
o Welk gekend probleem in Vilvoorde kan worden aangepakt?
o Welke culturele actie(s) kan/kunnen worden voorbereid?
o Dit moet dan ook een agendapunt voor de cultuurraad van mei 2015 worden.
Website:
o De .pdf links werken niet meer.
o nvdr: is verholpen
Facturatie:
o Facturatie vanuit cultuurcentrum komt met grote achterstand toe, zelfs in het volgende
boekjaar. Dit leidt tot problemen.

De vergadering wordt geheven.
Kalender Dagelijks Bestuur:
Deze vinden plaats in administratief centrum Mattenkot om 15u30
3 maart 2015 – 5 mei 2015 – 8 september 2015 – 3 november 2015 – 5 januari 2016
Kalender Cultuurraad:
Deze vinden plaats in cc Het Bolwerk om 19u30
24 maart 2015 – 26 mei 2015 – 29 september 2015 – 24 november 2015 – 26 januari 2016
Kalender van komende evenementen:
zaterdag 4 juli 2015
11 juli viering 2015
zaterdag 21 november 2015
aankomst Sint in Vilvoorde à
21 november 2015
Internationaal soepfestival 2015 (11u-15u - Grote Markt)
18/12/2015 – 3/1/2016
Winters Vilvoorde
2018
100 jaar Jan Portaels en Portaelskring

