Verslag Cultuurraad van 23 januari 2018
“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.”
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen. Hij wenst iedereen nog een Gelukkig en Gezond 2018 toe. Hij
verontschuldigt Frans Ramael en Pierre Bogaerts van het Dagelijks Bestuur.
1. Goedkeuring verslag dd. 23 mei en 21 november 2017
Goedgekeurd mits volgende opmerkingen:
• Aanpassing van het docje op de website van Vilvoorde in verband met de subsidieregeling
is nog niet gebeurd.
• Wordt vervolgd.
2. In memoriam Denise Decraen - https://cultuurraadvilvoorde.be/assets/2018-01-23-in-memoriamdenise-decraen-door-maxim-stroobant.pdf
Op verzoek van het Dagelijks Bestuur heeft Maxime Stroobant een In Memoriam Denise Decraen
voorgelezen.
3. Stemming afvaardiging Raad van Bestuur cc Het Bolwerk
Er is slechts één kandidatuur met het geijkte formulier ontvangen. Het gaat om Koen Leys. Door
handopsteking is die kandidatuur aanvaard en goedgekeurd. Mondelinge kandidaatstellingen
zonder documenten kunnen niet worden aanvaard.
4. Presentatie sport/cultuurcentrum Koningslo https://cultuurraadvilvoorde.be/assets/20180109-sport-en-cultuur---presentatie-bewoners.pdf
Schepen Johan Serkeyn licht het project toe aan de hand van een presentatie. Enkele opmerkingen
worden meegenomen naar het Schepencollege.
5. Ondertekening en overhandiging van het Memorandum Cultuurbeleid Vilvoorde 2018-2024
John H. Spruyt (voorzitter) en Jon Igartua y Porres (ondervoorzitter) ondertekenen officieel het
Memorandum Cultuurbeleid Vilvoorde 2018-2024. Deze officiële, volledige en ingebonden tekst
wordt aan Schepen Johan Serkeyn afgegeven. Hij neemt dit in dank aan, zal het zeker aan zijn
partijbestuur bezorgen evenals aan zijn collega’s politici in schepencollege en gemeenteraad. Het
persbericht zal dit nog meer belichten. Via een mail aan alle verenigingen met het memorandum
in bijlage zal de steun worden gevraagd bij hun achterban of politieker.
6. De Vlaamse Vrijwilligersverzekering
Wegens ziekte van Frans Ramael wordt dit punt naar een volgende agenda verschoven.
7. Varia
• BIB voor iedereen: woensdag 24 januari 2018 om 12 uur wordt wie kan verwacht aan de
bibliotheek van Vilvoorde om kracht te zetten achter de mening dat de bibliotheek moet blijven
bestaan. De stedelijke overheid heeft geenszins het plan om die te sluiten. Misschien samen
met de andere gemeentes in de wijde omtrek die hun bibliotheek ook willen houden, hiervan
een politieke eis maken.
• Zilverpunt zoekt vrijwilligers met rijbewijs (en auto).
• Vrijdag 2 februari 2018 opent de tentoonstelling Onze Jullie Congo. Uitnodiging volgt.
De vergadering wordt afgesloten met een zoete Nieuwjaarsreceptie.
Agenda:
❖ dinsdag 6 maart 2018 (Dagelijks Bestuur)
❖ dinsdag 20 maart 2018 (Cultuurraad)
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