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VERSLAG

Algemene vergadering cultuurraad

Datum vergadering
Aanwezig

Maandag 18 november 2013
Hildegarde Raeymaekers (Davidsfonds), Willy Monsecour (KF
Eendracht maakt macht), Rita Clé (Gezinsbond Houtvenne),
Walter Thijs (KWB Hulshout), Rist Heylen (schepen cultuur)
Philip De Bie (KF De Vredegalm), Leon Daems (Heemkring
Wadja), Christine Van den Biesen (Gezinsbond Hulshout)
An van der Borght

Afwezig/verontschuldigd
Verslaggever

Start: 20.10 uur

1) Welkomstwoord; voorstelling leden
Eerst en vooral wensen de schepen en ambtenaar zich te verontschuldigen voor het feit dat de 1e
vergadering van de cultuurraad zolang op zich heeft laten wachten. Dat betekent echter niet dat
er achter de schermen niet hard gewerkt is. Hulshout is klaar om vanaf 1 januari 2014 in te stappen
in het decreet Lokaal Cultuurbeleid. Wat dat concreet betekent wordt besproken bij punt 6.
Aanwezige leden:
Raeymaekers, Hildegarde
Monsecour, Willy
Clé, Rita
Thijs, Walter

Davidsfonds
KF Eendracht maakt macht
Gezinsbond Houtvenne
KWB Hulshout

Verontschuldigde leden:
Philip de Bie

KF De Vredegalm

Daems, Leon

Heemkring Wadja

Van den Biesen, Christine

Gezinsbond Hulshout

Momenteel telt de cultuurraad 7 stemgerechtigde leden. Er komen nog 3 verenigingen bij, maar
aangezien deze niet zijn voorgesteld op de gemeenteraad van 2 september jl. zullen deze
toetreden via de erkenningscommissie van de cultuurraad. Deze verenigingen zijn Toneel De Hulst,
Ziekenzorg Westmeerbeek en Ziekenzorg Hulshout. De kandidatuur van Toneel De Hulst is te laat
toegekomen, terwijl de afdelingen van Ziekenzorg de keuze hebben gekregen om toe te treden tot
de cultuurraad en/of het GAPH (gemeentelijke adviesraad van personen met een handicap). We
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hebben hun antwoord afgewacht vooraleer hun kandidatuur in orde te brengen. Volgende
vergadering zullen zij er wel alle 3 bij zijn.
Het is trouwens jammer dat er zo weinig kandidaturen voor de cultuurraad zijn binnengekomen.
Er werden nochtans in de loop van 2013 minstens 3 oproepen verspreid naar de verenigingen uit
de vorige cultuurraad. In het gemeenteblad van december 2013 zal nogmaals een algemene
oproep verschijnen. Ook in de briefwisseling ivm de toelage op naam (zie verderop in dit verslag)
zal nogmaals de vraag naar kandidaten gesteld worden.
2) Benoeming voorzitter beheerraad, keuze
Er wordt voorlopig een voorzitter ad-interim gekozen omdat er te weinig leden aanwezig zijn.
Voorzitter ad-interim wordt Hildegarde Raeymaekers.
3) Benoeming ondervoorzitter beheerraad, keuze
Er wordt voorlopig een ondervoorzitter ad-interim gekozen omdat er te weinig leden aanwezig
zijn. Ondervoorzitter ad-interim wordt Willy Monsecour.
4) Huishoudelijk reglement van de cultuurraad
De aanwezige leden krijgen een kopie van het huishoudelijk reglement, zoals gestemd in de
gemeenteraad van 21 mei 2007. Eventuele wijzigingen zullen op een volgende vergadering
besproken worden. Leden die niet aanwezig waren, kunnen een kopie van het reglement in bijlage
vinden.
5) Reglement voor toelagen aan verenigingen door de cultuurraad
De aanwezige leden krijgen een kopie van het toelagereglement. Eventuele wijzigingen zullen op
een volgende vergadering besproken worden. Leden die niet aanwezig waren, kunnen een kopie
van het reglement in bijlage vinden.
6) Toelichting bij de instap in het decreet Lokaal Cultuurbeleid
Zie bijlage voor de toelichting door de schepen. De schepen is trouwens bereid om de toelichting
nogmaals persoonlijk te komen geven op een bestuursvergadering van iedere vereniging. Indien
gewenst, kan u hem daarover contacteren via rist.heylen@hulshout.be.
De algemene vergadering van de cultuurraad geeft alvast een positief advies mee aan het
gemeentebestuur bij de geplande instap in het decreet Lokaal Cultuurbeleid.
7) Varia
a) Aanvraag toelage St. Adriaankoor:
• Via René Wouters van het St. Adriaankoor (Houtvenne) kwam de vraag of de cultuurraad
een toelage kan voorzien voor hun kerstconcert ‘Feliz Navidad’ op zaterdag 14 december
2013. De cultuurraad beslist om 50 euro toelage toe te kennen voor het drukwerk en de
aanvrager op de hoogte te brengen van de toelage op naam die binnenkort zullen worden
toegekend i.h.k.v. het cultuurdecreet (zie hogerop in dit verslag).
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b) Kempens Karakter:
• Hulshout zal vanaf 1 januari 2014 toetreden tot de projectvereniging Kempens Karakter
(erfgoed – toerisme – bibliotheken). Op 7 november 2013 zijn de medewerkers van
Kempens Karakter in Hulshout toelichting komen geven bij het luik erfgoed. Leden van de
cultuurraad hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Binnenkort zullen de
medewerkers een vergadering van de cultuurraad bijwonen om hun werking concreet toe
te lichten.
• Aarzel niet contact op te nemen met de cultuurdienst of Kempens Karakter bij de
organisatie van activiteiten rond de historiek, jubileum, tradities,… van uw vereniging. Wij
kijken dan samen na of uw activiteit in aanmerking kan komen voor subsidies.
• Kempens Karakter ondersteunt ook bij de organisatie van de Erfgoeddag 2014 (thema:
Grenzeloos). Activiteiten moesten voor 2 december 2013 aan hen worden doorgegeven.
• Kempens Karakter wijst ook op een studiedag ‘Hoera een jubileum, een praktijkwijzer voor
verenigingen en hun erfgoed’ op 10 december 2013. Aanwezige leden hebben een
uitnodiging ontvangen.
Einde: 22.30 uur+

Volgende vergadering: maandag 13 januari 2014 om 20.00 uur in de bibliotheek
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