Verslag Cultuurraad van 22 mei 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 ondervoorzitter verwelkomt de aanwezigen. Hij verontschuldigt John H. Spruyt, voorzitter.
Hij verwelkomt meteen de heer J. Paredis die, op uitnodiging van het Dagelijks Bestuur van de Adviesraad,
een uiteenzetting komt geven over de nakende AVG of GDPR regelingen.
Zijn presentatie staat te lezen op de webpaginas’s – avg-gdpr.
Na afloop van de uiteenzetting was er een moment voor vragenstelling en werd de spreker bedacht met
een geschenkje.
1. Goedkeuring verslag dd. 20 maart 2018
Goedgekeurd mits volgende aanvullingen:
• Opmerkingen van F. Van Lysebetten die niet vermeld waren (straatmonumenten en kraan
Koekoekx)
2. Toelichting aanbod Academie voor Woord, Muziek en Dans evenals het aanbod van de
Portaelsschool – portaelsschool - academie
Veerle Steurs (waarnemend directeur van de Portaelsschool) en Jo De Ro (plaatsvervanger voor
directeur Heidi Jacobs van de Academie) brengen een toelichting over het aanbod van beide
scholen, zoals dit decretaal is vastgelegd.
3. Voorstelling formulier werkingssubsidies verenigingen – werkingssubsidies (reglement
werkingssubsidies – formulier werkingssubsidies – hulp bij formulier werkingssubsidies)
Jeroen Matthys licht het formulier toe, dat is opgesteld op basis van het nieuwe reglement en dat
zal dienen om de werkingssubsidies van de verenigingen voortaan te berekenen.
4. Terugkoppeling Denkmoment Traject adviesraden – denkmoment1 – denkmoment2a –
denkmoment2b (verslag – presentatie)
Jeroen Matthys licht het resultaat toe naar aanleiding van 2 denkmomenten hierover.
5. Straatnaam gezocht - straatnaam
Jeroen Matthys licht het liggingsplan toe waar de nieuwe straat zou komen. Suggesties mogen
worden gezonden naar zijn mailadres – jeroen.matthys@vilvoorde.be
6. Zomeractiviteiten in de stad – Vilvoorde zomert
Jeroen Matthys licht de komende zomeractiviteiten toe.
7. Varia
• Jon Igartua y Porres meldt dat donderdag 20 september 2018 de dag wordt waarop het Groot
Debat Cultuur zal worden gehouden om 20 uur in cc Het Bolwerk (schouwburg). Hierdoor zal
de Cultuurraad van dinsdag 18 september 2018 allicht niet doorgaan. Verdere info volgt.
• Enkele leden maken publiciteit voor hun activiteiten.
De vergadering wordt geheven.
Agenda:
❖ dinsdag 4 september 2018 (Dagelijks Bestuur)
❖ donderdag 20 september 2018 (Groot Cultuur Debat)
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