Verslag cultuurraad van 29 september 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.”
Aanwezig:
Verontschuldigd:

1. Goedkeuring verslag 26 mei 2015
• Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Verkiezing nieuw lid raad van bestuur cc Het Bolwerk
• Er waren geen kandidaturen. Op verzoek van Andrea Fabre, directeur cc Het Bolwerk, wil Valerie
De Brabanter, kunstgroep Element, deze taak op zich nemen. Bij algemeen handgeklap wordt dit
aanvaard.
• T. Van Asch: Kan er in het vervolg wat meer uitleg worden verstrekt over de inhoud van de functie
en de rol van de persoon waarvoor een kandidaatuur wordt gesteld?
3. Kennisgeving werkingssubsidies werkjaar 2014
• J. Matthys geeft toelichting bij de verwerking van de subsidies en de daaraan gekoppelde
bedragen aan de hand van een excel projectie.
• F. Libeer/J. Piqueur: Hoeveel verenigingen worden er gesubsidieerd? ⎯ Antwoord: 58
• J. Piqueur: Wat is het bedrag dat is gelijkgesteld met 1 punt? ⎯ Antwoord: J. Matthys zal dit
tegen de volgende cultuurraad berekenen.
• F. Libeer: Hoeveel % betekenen zij ten opzichte van de totale Vilvoordse bevolking? ⎯ Antwoord:
J. Serkeyn vindt dit een interessante oefening, maar die moet wel doordacht worden
uitgevoerd.
• T. Van Asch: Nog steeds geen volledige duidelijkheid ivm subsidiedossiers, zou het daarom niet
goed zijn om de financiële werkgroep opnieuw in het leven te roepen? ⎯ Antwoord: Voorlopig
zal het Dagelijks Bestuur dit dossier afronden en dan tekst en uitleg verschaffen. Mocht er
dan nog meer omstandige toelichtingen nodig zijn, kan over een eventuele werkgroep
worden nagedacht.
• J. Serkeyn: Meldt dat er aan een reglement over alle adviesraden heen wordt gewerkt.
o F. Libeer: Blijkbaar zou al een deel van dit dossier (zowel Erkenning als Subsidie)
beschikbaar zijn bij adviesraad Vris. Quid voor onze raad?
o M. Stroobant: Als er echt grote wijzigingen aankomen is het misschien aangewezen om
hiervoor een werkgroep op te richten?
o F. Libeer: Zal de erkenning strenger zijn? Taal gericht? Politiek? Misschien eens bekijken
wat minister Sven Gatz al heeft ingesteld (een burgerparlement van nietgeorganiseerden). Misschien kan de Schepen dit ook eens in Vilvoorde uitproberen?
o J. Serkeyn: Er zijn 7 adviesraden, er zal geen budgetverhoging zijn, de subsidiebedragen
liggen vast. Misschien kan er beter op andere manieren gewerkt.
o Algemeen besluit van de raad: Bedankt aan de schepen voor de deskundige
toelichtingen.
• T. Van Asch: Dringt toch aan om de werkgroep Financiën te herstarten met het oog op onderzoek
van betaalbare infrastructuur en huurprijzen materieel?
• J. Piqueur: Vraagt om antwoord op zijn brief?
4. Evaluatie Zomers Vilvoorde
• Over het algemeen ppositief onthaald.
• F. Van Lysebetten: Weinig publiek voor de 11-juliviering.
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J. Matthys: In 2016 zal cc Het Bolwerk haar 10-jarig bestaan vieren.
T. Van Asch: Voorstel om Vilvoorde Actief 2016 te laten samenvallen met de Autoluwe Zondag en
de Jeugddag.

5. Oproep deelname Soepfestival 21 november 2015
de
• F. Ramael: Het 4 Internationaal Soepfestival vindt plaats op zaterdag 21 november 2015 op de
Grote Markt van Vilvoorde. De uitnodigingen zijn verstuurd. We zoeken nog mensen om mee te
werken aan het welslagen van die dag.
• nvdr: Op zaterdag 7 november 2015 zullen wij vanaf 9u00 soep uitdelen op de wekelijkse
markt om bekendheid te geven aan het soepfestival. Helpende handen welkom.
6. Winters Vilvoorde
• Vindt plaats op de Grote Markt van 18 december 2015 tot en met 3 januari 2016.
7. Varia
• F. Libeer:
Graag opvolging van srtedelijke overheid ivm pagina 5 van brochure Uplace die in
Vilvoordse brievenbussen is gedropt, vooral wat beftreft besparingen en bijkomend
cultuurcentrum
Quid overheveling cultuur vanuit nationaal naar provincie naar regio?

Kalender Dagelijks Bestuur - Administratief Centrum Mattenkot om 15u30
3 november 2015 – 5 januari 2016

Kalender Cultuurraad - cc Het Bolwerk om 19u30
24 november 2015 – 26 januari 2016

Kalender van komende evenementen
21 november 2015
21 november 2015
18/12/2015 – 3/1/2016
2018

aankomst Sint in Vilvoorde
Internationaal soepfestival 2015 (11u-15u - Grote Markt)
Winters Vilvoorde
100 jaar Jan Portaels en Portaelskring
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