Verslag cultuurraad van 23 mei 2017
“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. Welkomwoord (J.H. Spruyt)
2. Goedkeuring verslag 21 maart 2017 (J.H. Spruyt)
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Overzicht erkende socio-culturele verenigingen 2017 (J. Matthijs)
52 verenigingen werden erkend in 2017. 5 verenigingen zien hun erkenning niet verlengd. Norma
Tommelein vraagt uitleg, net nu hun vereniging volgend jaar zou stoppen wegens vergrijzing. Zij krijgt
de toelichtingen van J. Serkeyn en J. Matthijs.
Lijst van de erkende socio-culturele verenigingen voor 2017 is terug te vinden op
https://cultuurraadvilvoorde.be/assets/2017-05-23-overzicht-erkenningen-2017.pdf
4. Overzicht werkingssubsidies erkende socio-culturele verenigingen 2017 (J. Matthijs)
De berekeningen worden getoond.
5. Presentatie nieuwe principes werkingssubsidies 2018 (J. Serkeyn & J. Matthijs)

De toelichting betreft het op 1lijn zetten vann de 7 adviesraden.
Presentatie is terug te vinden op https://www.cultuurraadvilvoorde.be/assets/2017-05-19presentatie-nieuw-voorstel-subsidie-berekening-en-reglement.pdf
De Lodewijk De Raedt Stichting zal in samenwerking met De Wakkere Burger een enquête
uitvoeren bij alle leden van alle raden. Er komt dan een terugkoppelingsvergadering in
oktober 2017.
Interventie van Maxime Stroobant:
• Wil de overheid het culturele leven leiden en het belang ervan stimuleren?
• Burgers betrekken bij het promoeten van het culturele leven
• Is er een discussie voorzien? Ja.
• Via de erkenning het culturele leven bepalen wordt toegelicht en goedgekeurd
Interventie van Jan Piqueur:
• Bevraging over soorten leden, oppassen met stigmatisatie
Interventie van Tony Van Asch:
• de bijzondere leden opnemen in de werkingssubsidies,om aan te tonen dat er iets
speciaal voor hen wordt gedaan
• vrijetijdspas/UITdatabank?
• quid meerdaagse activiteit = 1 activiteit
Interventie van Element:
• pas OK, puntentoekenning van andersvaliden NOK.
• vragen bij punten voor aanwezigheid op cultuurraad
6. Presentatie eerste versie nieuw Evenementenloket (J. Matthijs)
Zou klaar zijn tegen de zomer van 2017.
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De presentatie kan niet worden opgenomen wegens technische problemen met de roll-out
van de website.
7. Stand van zaken werkgroep Diversiteit (J. Piqueur)

Interventie van Jan Piqueur:
• vraagt zich af waarom de werkgroep tot de eerstvolgende Cultuurraad moet wachten
om een antwoord te krijgen op vragen gesteld aan het Dagelijks Bureau (sic)
• goedkeuring wordt verleend – volgende Cultuurraadin 2 delen (deel 1 cultuurraad –
deel 2 externe spreker en open voor iedereen)
8. Naamgeving nieuwe straat en park in 4 Fonteinen (J. Matthijs)

Straatnaam wordt goedgekeurd. Er wordt gevraagd om misschien ‘legendae’ te vermelden
zodat men weet over wie het gaat, indien een persoon zijn naam aan een straat geeft.
9. Varia (J. Matthijs)

Vimora (Vilvoordse MobiliteitsRaad – J.H. Spruyt en J. Igartua y Porres worden
afgevaardigd, M. Stroobant wordt mee opgenomen als deskundige. Aanvragen worden
ingediend.
Zwerfgoed: J. Broothaerts licht toe. Flyer is terug te vinden op
http://www.erfgoedplus.be/zwerfgoed2017
Zomers Vilvoorde wordt toegelicht en is terug te vinden op
https://cultuurraadvilvoorde.be/activiteiten.html
De cultuurraad wordt gesloten.

2

