Verslag Cultuurraad 24 maart 2015
“Dit verslag werd opgemaakt onder voorbehoud van goedkeuring door de volgende vergadering. Alle opmerkingen,
aanvullingen en verbeteringen worden opgenomen in het verslag van de eerstvolgende zitting.”
1. Goedkeuring verslag dd. 4 november 2014
 Waar blijft het beloofde verslag van De Lijn van de vergadering dd. 16 september 2014?
o Antwoord: De Lijn werkt momenteel aan een globaal verslag voor al haar
vergaderingen. Deze wordt in een website samengevat. Zodra die klaar is, zullen wij dit
laten weten. Jan Piqueur meldt dat hij op een meeting in Brussel een pdf bestand heeft
ontvangen met de opmerkingen van Vilvoorde. Hij zal dit via mail bezorgen aan het
secretariaat zodat dit op onze website kan worden geraadpleegd.
 Soepfestival vindt wel degelijk plaats op zaterdag en niet op zondag zoals verkeerdelijk
vermeld in verslag.
2. Evaluatie en bijsturing werkingssubsidies
 Brief van Jan Piqueur en enkele verenigingen wordt voorgelezen. Hieronder transcript van deze
brief:

Jan Piqueur
J.F. Willemsstraat 29
1800 Vilvoorde
Tel: 0495/62.44.20
e-mail: jan.piqueur@telenet.be
Vilvoorde, 7 januari 2015
Aan de voorzitter
en de leden van het dagelijks bestuur van de Vilvoordse cultuurraad,
Geachte, heer voorzitter
Beste John,
Eerst en vooral wens ik u het allerbeste toe voor het nieuwe jaar, een goede
gezondheid en een rijk cultureel jaar in Vilvoorde.
Op 28 januari 2013 ondertekenden wij beiden, na goedkeuring van de cultuurraad,
een memorandum voor het cultuurbeleid Vilvoorde en overhandigden dit aan de
schepen van Cultuur. Artikel 8 van dit memorandum betreft het ondersteunen van
verenigingen: ik citeer hieruit enkele zinnen: „… Het is onontbeerlijk dat het lokale
bestuur blijft investeren in betaalbare infrastructuur en uitrusting, de meest
gehoorde nood bij verenigingen…” of deze: „… Daarnaast verdienen de bestaande
structurele werkingssubsidies een evaluatie en bijsturing aangepast aan de noden
van vandaag…”.
Tijdens de vergaderingen van de cultuurraad werden reeds verschillende vragen
gesteld of pijnpunten naar voren gebracht, meestal tijdens de varia, tijdens de
bespreking van het subsidiedossier of de bespreking van het jaaractieplan. Tot
hiertoe kregen die vragen of opmerkingen weinig gehoor, en bij ons weten is er
nog geen diepgaande bespreking geweest of is er een advies over voorgaande
punten naar het stadsbestuur gegaan. Zo is het ook heel stil geworden rond de
financiële werkgroep die een en ander ging onderzoeken.
Deze situatie bracht onlangs enkele vertegenwoordigers van Vilvoordse culturele
verenigingen samen om rond deze items van gedachten te wisselen. Na dit
gesprek vonden wij dat wij toch moesten reageren naar het bestuur van de
cultuurraad. Wij vinden dat genoemde punten ten gronde moeten besproken
worden tijdens een algemene vergadering van de cultuurraad. In het verleden

maakten wij ook al evaluaties op de cultuurraad in kleinere werkgroepjes, zodat
iedereen zijn inbreng kon doen. Het is een geschikte manier om later tot een
gefundeerd advies te komen.
Vandaar onze concrete vraag om volgende punten: subsidiedossier, (betaalbare)
infrastructuur en degelijke materiele ondersteuning, op de agenda te plaatsen van
een eerstvolgende cultuurraad en een geschikte methodiek te gebruiken om tot
een goede en degelijke bespreking te kunnen komen. Wij zijn ervan overtuigd dat
het heropstarten van de werkgroep financiën en het maximaal betrekken van zo
veel mogelijk verenigingen tot het beste en meest gedragen resultaat zal leiden.
Graag verneem ik wat u van dit voorstel vind en hoe wij dit in de toekomst verder
kunnen aanpakken.
Met vriendelijke groeten,
In naam van enkele verenigingen
Jan Piqueur
Antwoord: Wij hebben nota genomen van deze brief. Graag hadden wij geweten
welke verenigingen zich achter deze nota scharen. De grieven worden zeker
bestudeerd met in eerste instantie het gedetailleerd bekijken van het formulier
voor aanvraag van de werkingssubsidies.
 nvdr Hieronder transcript van aanvullende mail dd vrijdag 27 maart 2015 10:43 vanwege Jan
Piqueur:
Dag allen,
Enige duiding bij mijn brief is misschien wel nodig gezien de voorstelling op de
cultuurraad. Ik heb John hiervan gisteren al kort gesproken, bij een toevallige
ontmoeting.
De brief is het gevolg van (ook) een toevallige ontmoeting op de kerstmarkt in
Far West, waar wij met een 8-tal mensen samen aan een tafel zaten en waar
het gesprek op gang kwam na de vaststelling van de organisatoren dat er nogal
wat mankementen aan het geleende materiaal (van stad Vilvoorde) waren. Ik
heb mijn nek uitgestoken (omdat ik als deskundige in de cultuurraad zit en op
dit moment niet fungeer als bestuurslid van een
vereniging) en heb
voorgesteld om daar eens verder over van gedachten te wisselen, en zo zijn wij
een volgende keer samengekomen met enkele kwb’s, Femma’s, zangkoor
Andantino, Orgelkring, Harmonie. Het resultaat was de brief waarin wij vragen
om de 3 geciteerde punten op de agenda van de algemene vergadering van de
cultuurraad te zetten om die zo ruim mogelijk te bespreken. Wij geloven niet
dat mensen zomaar spontaan hun huiswerk schriftelijk zullen maken, maar dat
door een goede gespreksmethode te gebruiken zoveel mogelijk mensen aan
het woord kunnen komen.
Na de bespreking eergisteren was het voor mij duidelijk dat er veel
onduidelijkheden zijn, cfr de bespreking rond in of buiten Vilvoorde of
bijvoorbeeld rond de woorden ‚organisatie - organiseren’ dat op verschillende
manieren geïnterpreteerd wordt.
Enfin onze punten die wij op de agenda vragen zijn gekend. Weet trouwens dat
er in het huishoudelijk reglement nergens een procedure staat hoe een lid van
de algemene vergadering een punt op de agenda kan plaatsen. Een lacune?
In bijlage nog wat bedenkingen en vragen die een 2 à 3 jaar geleden zijn
gevallen bij de studie van de dossiers door de cultuurdiensten. Daar is nog
voldoende stof tot nadenken.
Vriendelijke groeten,
Jan
 Antwoord: Bedankt voor de bijlagen die wij natuurlijk meenemen naar onze
studie in verband met de werkingssubsidies..
 Aanvraag werkingssubsidies
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Christophe Engels en Jeroen Matthijs hadden de dossiers zeer goed voorbereid opdat
het Dagelijks Bestuur een goed zicht op de moeilijkheden zou krijgen. Desalniettemin
was de duur van 2 uur studie iets te kort om alle dossiers uitgebreid te bekijken.
In eerste instantie viel het op dat nog niet alle aanvragen waren ontvangen, dus nog
geen totaalbeeld mogelijk. Een tweede en misschien derde vergadering is zeker geen
luxe.
Als er bijlagen worden gevraagd, dienen zij ook fysisch te wordebn meegestuurd en
geen vermelding van waar die bijlagen op een website of elders kan worden gevonden.
De bijlagen dienen ook te worden genummerd zowel in de desbetreffende rubriek als op
de bijlage zelf.
Eenzelfde bijlage kan in principe niet dienen voor verschillende rubrieken.
Een eigen organisatie primeert op een organisatie door een koepelvereniging.
De activiteiten dienen door te gaan op Vilvoords grondgebied.
 Probleem: Hierop volgt een discussie over wat wel en wat niet kan. Het
Dagelijks Bestuur neemt dit mee naar haar volgende meeting en komt hierop
terug. Bezoeken aan een tentoonstelling ergens in het land zou worden
uitgesloten, een georganiseerde fietstocht met leden dan weer niet.
Adviezen:
 Het gelijkstellen van het reglement en het aanvraagformulier is prioritair.
Voorbeeld: percentages verschillen ivm ledentoelage.
 Wij bekijken de rubrieken Concerten, Theater, Expo's en Filmvertoningen wat
grondiger om die in een juiste context te kunnen plaatsen.
 De volgende puntjes zouden moeten worden aangepast:
 Podiumactiviteit(en) (geen concert en geen theater) openstaand voor
iedereen  Overige activiteit(en) openstaand voor iedereen
 Podiumactiviteit(en) (geen concert en geen theater) openstaand voor
leden  Overige activiteit(en) openstaand voor leden
 Evenement(en) in samenwerking met andere socio-culturele verenigingen
Evenement(en) in samenwerking met andere Vilvoordse verenigingen
o Dit puntje zou cumulatief moeten worden voor de eigenlijke
activiteit
Vraagje: Kan dit alles op papier worden gezet zodat de verenigingen hun achterban
kunnen raadplegen? Bij deze!
Vraagje: Kan ook het gegeven Basissubsidie worden bekeken aub? Wie is
rechthebbende?
Het Dagelijks Bestuur zal zoals gezegd de hele zaak grondig blijven blijven bestuderen
en opvolgen. Daarna zullen de verenigingen een schrijven ontvangen met de behaalde
punten zonder becijfering van de subsdie. Er wordt dan een dag ingepland waarop de
verenigingen die opmerkingen hebben hun dossier mee kunnen komen bespreken en
eventueel rechtzetten.
Achteraf wordt het formulier en reglement aangepast volgens de bemerkingen en
opnieuw voorgelegd aan de cultuurraad. Na goedkeuring hiervan zal dan dit advies
worden voorgelegd aan de Stedelijke Overheid. Zij beslisit wat wel en wat niet mogelijk
is. Er wordt dus niet aan het totaal aan subsidies geraakt. En hopelijk zijn er dan vanaf
2016 minder moeilijkheden om die aanvraag in te vullen en is het geheel transparanter
voor iedereen.

3. Varia
o

o
o

Een aanvraag voor een nieuwe vereniging in de Culltuurraad wordt aanvaard. De
Patchmadammekes van Vilvoorde kunnen vanaf nu voor de Cultuurraad worden
uitgenodigd.
Er wordt gevraagd om het verslag toch mee te sturen met de papieren uitnodiging voor
de Cultuurraad.
Wie is de eindverantwoordelijke bij een ongeval met door de Stedelijke Overheid
uitgeleend materiaal? Vb. iemand valt door een stoel en is verwond.

De vergadering wordt geheven.
Johan Serkeyn nodigt iedereen uit om te eventueel te blijven voor de lezing Superdivers door de heer
Bert Anciaux, in een organisatie van het Vermeylenfonds.
Kalender Dagelijks Bestuur:
Deze vinden plaats in administratief centrum Mattenkot om 15u30
5 mei 2015 – 8 september 2015 – 3 november 2015 – 5 januari 2016
Kalender Cultuurraad:
Deze vinden plaats in cc Het Bolwerk om 19u30
26 mei 2015 – 29 september 2015 – 24 november 2015 – 26 januari 2016
Kalender van komende evenementen:
4 juli 2015
11 juli viering 2015
21 november 2015
aankomst Sint in Vilvoorde
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

