CULTUURRAAD VILVOORDE
KANDIDATUUR – LIDMAATSCHAP CULTUURRAAD
Bij de start van een nieuwe legislatuur krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om een aantal adviesraden op te
richten. Deze geven dan over bepaalde thematieken advies en zijn (soms) verplicht wanneer men subsidies bij de
hogere overheid wenst te verkrijgen. De cultuurraad is zo een adviesraad.
Wat doet de cultuurraad?
1. Ze geeft advies over het cultuurbeleid. Dat kunnen bedenkingen zijn bij wat er nu reeds is, maar ook
voorstellen voor een te voeren beleid.
2. Ze fungeert als spreekbuis voor het hele culturele veld (verenigingen, gebruikers, organisatoren,…) naar het
beleid. Dit betekent het aanduiden van blinde vlekken, het informeren over de noden en behoeften van het
veld en het communiceren van de gemaakte keuzes aan de sector.
3. In sommige gevallen neemt de cultuurraad zelf het initiatief en treedt op als organisator of coördinator van
een cultureel project.
Wie mag lid worden?
1. Socio-culturele verenigingen (zij vaardigen 1 lid + plaatsvervanger af)
2. burgers met interesse in cultuur (=deskundigen)
3. Professionals (professioneel tewerkgesteld in de culturele sector)
Engagement?
5 vergaderingen per jaar
Hoe wordt je lid?
Door het invullen van onderstaand formulier en dit op te sturen naar cultuur@vilvoorde.be of stad Vilvoorde, dienst
Cultuur en Evenement, Grote Markt, 1800 Vilvoorde.

ondergetekenden,
naam en voornaam van de voorzitter : ..................................................................................…………………….......
naam en voornaam van de secretaris : ................................................................................……………………........

respectievelijk voorzitter en secretaris van :
naam van de culturele organisatie, vereniging of instelling :
.........................................………………..................…………………………………………………………………….....


bevestigen dat deze organisatie een actieve culturele werking kan aantonen in Vilvoorde



duiden als afgevaardigde aan :

naam en voornaam : .....................................................................................………………………..........................
adres : ..........................................................................................................………………………….......................
geboortedatum : ..........................................................................................………………………............................
telefoonnummer : .......................................................................................……………………….............................
e-mailadres: ...............................................................................................……………………….............................

duiden als plaatsvervanger aan :
naam en voornaam : ...................................................................................……………………..........…..................
adres : ..........................................................................................................………………………...…....................
geboortedatum : ...........................................................................................………………………......….................
telefoonnummer : ...........................................................……………………….................................................….....
e-mailadres: ...............................................................................................……………………….............................

bevestigen dat de aangeduide personen
 minimum 18 jaar oud zijn;
 actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie die zij vertegenwoordigen;
 woonachtig zijn op het grondgebied van Vilvoorde;
 geen lid zijn van de gemeenteraad;
 niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen in de cultuurraad

datum : .................................................................................

handtekening

handtekening

handtekening

handtekening

voorzitter

secretaris

afgevaardigde

plaatsvervanger

……………….

……………….

………………..

………………….

