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CULTUURRAAD
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING

Datum vergadering
Aanwezig

:
:

Verontschuldigd

:

18 april 2012
Clé Greta, Daems Leon, De Bie Philip, De Winter Diana, Heirman Adriaan,
Helsen Fanny, Joillet Francine, Kindermans Jan, Leflot Anja, Luyten Brigitte,
Meurrens Mark, Salaerts Josephine, Swerts Anne, Thijs Walter, Van der
Borght An
Draulans Frans (ocmw Hulshout)
Leflot Dimitri

Start: 20u00

1

Behandelde punten
Nieuwe leden

−

De erkenningscommissie heeft volgende nieuwe leden van de Algemene Vergadering aangesteld:
o De Bie Philip, afgevaardigd door fanfare De Vredegalm
o De Winter Diane , afgevaardigd door KVLV Hulshout

2

Verslag vorige vergadering (30 november 2011)

−

Het verslag wordt goedgekeurd.

3

Minder Mobielencentrale en Dorpsrestaurant

−

Frans Draulans geeft toelichting bij de werking van de Minder Mobielencentrale en het Dorpsrestaurant. (zie bijlagen) Wie interesse heeft kan Frans bellen op het nummer 015/750.100.

4

Verslag lezing Jan Leyers (28/3/2011)

−

De lezing van Jan Leyers - De Weg naar het Avondland - trok 102 belangstellenden, wat een behoorlijke opkomst kan genoemd worden. Dank aan al wie een steentje kon bijdragen aan de organisatie.

5

Jaarrekening Cultuurraad 2011

−

Na toelichting wordt de jaarrekening 2011 goedgekeurd.

6

Logo cultuurraad

−

De gemeente heeft een nieuwe huisstijl ingevoerd voor alle geschreven stukken en vraagt aan de adviesraden om voortaan een aangepast logo te gebruiken. Enkele ontwerpen worden vergeleken. Er
wordt gekozen voor het logo dat ook op dit verslag is aangebracht.

7

Advies aan AGB betreffende mogelijke verhuur sporthal voor oudejaarsfuif

−

Door het autonoom gemeentebedrijf sportpark Joris Verhaegen werd volgende adviesvraag overgemaakt aan de cultuurraad :
o Hoe staat de cultuurraad tegenover het organiseren van fuiven in het sportpark Joris Verhaegen,
voornamelijk in de sporthal zelf.
o Hoe staat de cultuurraad tegenover het organiseren van eindejaarsfuiven in de sporthal ?

−

Na beraadslaging formuleert de algemene vergadering het volgende advies :
"De sporthal zou in de eerste plaats moeten dienen voor sport. Als er geen andere infrastructuur is
voor jeugdfuiven kan ze daar occasioneel voor gebruikt worden. Dit zou wel beperkt moeten blijven
tot de hal zelf."

8

Programma komende activiteiten
Tentoonstelling, Poëziewedstrijd en Workshop "Crearta 2012"

−

De volgende editie van Crearta vindt plaats van 28 tot 30 september 2012 in de parochiezaal van
Hulshout. Het waren de enige nog beschikbare data en locatie in het najaar.

−

Voor het eerst wordt samengewerkt met de Jeugddienst. Die zal een workshop pottenbakken organiseren voor jongeren op zaterdagnamiddag, in een gedeelte van de zaal. Hiermee hopen we een nieuw
publiek aan te trekken, niet alleen de jongeren zelf maar ook hun ouders.

−

Turnkring Altis zal opnieuw gevraagd worden om de cafetaria uit te baten op zaterdag en zondag,
tussen 14u en 20u, wanneer de tentoonstelling open is voor het publiek.

−

De openingsreceptie vindt plaats op vrijdagavond. De drank wordt dan geschonken t.l.v. gemeente. De
overige kosten wordt gedragen door de Cultuurraad.

−

De exposanten krijgen allen een geschenk. De auteurs van de gedichten ontvangen een aandenken, en
de winnaars van de poëziewedstrijd krijgen een prijs.

−

Helpende leden worden onder meer gevraagd bij het klaarzetten op donderdagavond en voor receptie op vrijdag vanaf 18u30.
Kerkconcert (18/11/2012)
Er is door de leden gevraagd om opnieuw aan te knopen met de jaarlijkse kerkconcerten, na een pauze in 2011. Twee vergelijkbare koperkwartetten worden voorgesteld voor het programma : het Cosy
Brass Quartet of Exit Brass. Deze groepen hebben beide een uitstekende reputatie op muzikaal vlak.
Exit Brass zou wel een vlottere presentatie hebben en heeft als voordeel dat één van de leden in
Heist-op-den-Berg woont en daar heel wat aanhang zou genieten. De financiële eisen kunnen wel hoger liggen. Het dagelijks bestuur krijgt als opdracht om de prijzen te vragen, de afweging te maken en
één van beide ensembles te engageren voor een optreden op 18 november 2012.

Einde: 21u30
KINDERMANS Jan
secretaris

JOILLET Francine
voorzitter

Bijlage 1 : Dorpsrestaurant

bijlage 2: Minder Mobielen Centrale

