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VERSLAG

Algemene vergadering cultuurraad

Datum vergadering
Aanwezig

Donderdag 13 maart 2014
Hildegarde Raeymaekers (Davidsfonds), Philip De Bie (KF De
Vredegalm), Leon Daems (Heemkring Wadja), Christine Van den
Biesen (Gezinsbond Hulshout), Jan Monsecour (Ziekenzorg
Westmeerbeek), Maria Van den Eynde (Ziekenzorg Hulshout),
René Wouters (St. Adriaankoor), Georges Korthoudt (OKRA
Hulshout), Jan Pauwels (KF Eendracht maakt macht), Paul
Verelst (Toneel De Hulst), Rist Heylen (schepen cultuur)
Rita Clé (Gezinsbond Houtvenne) Walter Thijs (KWB Hulshout)
An van der Borght / Sander Ooms

Afwezig/verontschuldigd
Verslaggever

Start: 20.15 uur

1) Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

2) Stand van zaken subsidiereglementen socio-culturele verenigingen
Zie bijlage voor toelichting van schepen Rist Heylen.
Via deze link kan je de presentatie herbekijken:
http://prezi.com/q4rtv3b2zyk0/de-nieuwe-cultuursubsidies/
De schepen toont een eerste ‘draft’ van een reglement voor projectsubsidies.
Voorbeelden van projecten met projectsubsidies uit Herenthout:
- De Tent – Voorstelling van circusgezelschap samen met koor en fanfare, verder
ondersteund door enkele andere verenigingen voor de praktische zaken.
- Parkfeesten – gratis zomerfestival (verschillende verenigingen participeren)
- Wielerwedstrijd toneelclub (ism met voetbalclub/fanfare/…)
- Verenigingenbeurs + extra’s
- Hapje Stapje (middenstand/gezinsbond/GROSraad/Cultuurraad)
- Openluchtfilm (Jeugdraad samen met Cultuurraad)
- Nieuwjaarsdrink (met verenigingenaanbod, opluisteren door verenigingen, gemeente
biedt gratis drank aan)
- Fietszoektocht (met doe-opdrachten en originele invalshoeken)
- …
Voordelen en redenen om een project te zoeken en in te dienen:
- Vernieuwend aanbod (Iets nieuws is altijd leuk om zelf te doen + leuk voor bezoekers)
- Volledige financiële ondersteuning door gemeente (geen financieel risico)
- Kans om eens iets groters te proberen, dankzij groot budget
- Je komt met je vereniging enorm in de kijker, in de spotlights te staan
- Je kan je kas spijzen met een geslaagde activiteit.
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-

Project kan een nieuw elan geven aan je aanbod.
We moeten met z’n allen samen proberen Hulshout nog ‘bruisender’ te maken!

 Er wordt aan de leden gevraagd om met de informatie naar de verenigingen te gaan en
mogelijke projecten te verzamelen voor Hulshout (najaar 2014).
Opmerkingen die hierover reeds gemaakt werden:
- Het moet een flexibel reglement zijn. Hiervoor mogen zeker geen vaste indieningsdata
gelden. Project zou een 3-tal maanden voor uitvoer ten laatste voorgesteld moeten
worden.
- Idee zou in eerste instantie in grote lijnen uitgewerkt moeten worden. Na voorstel bij
cultuurdienst en op de cultuurraad moet er dan op heel korte termijn uitsluitsel/antwoord
komen of het project in aanmerking komt en al dan niet verder mag/kan uitgewerkt
worden.
- Het idee moet nu eerst verder rijpen, nieuwe ideeën verzamelen en dan verder uitwerken.
- Om voor dit jaar nog een aantal projecten op poten te krijgen, zullen we snel bestaande
projecten verder moeten uitwerken of projecten vanuit cultuurraad of dienst op poten
moeten zetten.

Een eerste ‘draft’ van een reglement voor werkingssubsidies werd doorgestuurd aan de leden.
Opmerkingen:
- Hoeveel verenigingen komen in aanmerking voor deze subsidies? Ongeveer 18 a 20
verenigingen wordt ingeschat. Deze moeten enkel erkend zijn door de cultuurraad, niet
verplicht lid zijn van de cultuurraad en aanwezig zijn op de vergaderingen.
- Horen repetities bij vorming? Horen repetities bij ‘regelmatige activiteiten’?
- Wat met reeksen zwemlessen van de Gezinsbond?
- Zijn recreatieve sportactiviteiten cultuur, bv. fietstochten van OKRA?
- Kan de puntenverdeling voor jongerenopleiding niet als volgt aangepast worden: 5 punten
/ jongere, met een max. van 25 punten?
- Wat met opleidingen voor volwassenen? Dat is even duur, ook daarvoor moet een lesgever
betaald worden?
- Voor bepaalde verenigingen zijn 18 regelmatige activiteiten veel. Kan dit herbekeken
worden?
 An stuurt tegen 17/3 het reglement voor de werkingssubsidies en de bijhorende
verdelingsmatrix door aan de leden. Er wordt aan de leden gevraagd om tegen 04/04 reeds de
verdelingsmatrix in te vullen, zodat An / Sander tegen de vergadering van 16/04 de
opmerkingen, knelpunten, etc. kunnen bundelen.
 Sowieso organiseren we een werkvergadering na het indienen van alle subsidie-aanvragen. Op
deze vergadering kan elke vereniging alle aanvragen inzien en eventueel opmerkingen geven
of aanpassingen aanbevelen.
Een eerste idee over een reglement voor infrastructuursubsidies werd aangeraakt. Dit dient in de
toekomst verder uitgewerkt te worden. Prioriteiten zijn nu echter werkings- en projectsubsidies
volledig uitwerken.

3) Terugkoppeling uit seniorencommissie en GAPH
Vanuit de seniorencommissie kwam de vraag of de cultuurraad mede-organisator wil zijn van een
uitstap met een autocar. De uitstap zou dan opengetrokken naar een ruimer publiek, dan louter
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de senioren(-verenigingen). Voorkeur vanuit de seniorencommissie ging uit naar een uitstap naar
het MAS met een havenrondvaart, maar er werden ook nog andere mogelijkheden opgesomd.
Meer info is voorlopig niet beschikbaar; alles hangt af van het antwoord van de cultuurraad. Van
de cultuurraad wordt alleen een financiële bijdrage verwacht en promotie bij de verenigingen.
De cultuurraad beslist 500 euro ter beschikking te stellen voor de organisatie van een dergelijke
uitstap. Mogelijks kan deze uitgave gerecupereerd worden via de (kleine) projectsubsidies. De
cultuurdienst zal dit zo doorgeven aan de bevoegde ambtenaar, Evi Discart.
 Mochten er vanuit de verenigingen projecten georganiseerd worden rond WOI (die openstaan
voor een breed publiek) dan mogen deze worden doorgegeven aan de cultuurdienst aub.

4) Varia
-

Vanuit de jeugdraad kwam de vraag of de cultuurraad mede-organisator wil zijn van een
openlichtfilm. De voorstelling zou doorgaan op 20 augustus 2014. Locatie is nog niet
gekend. Voorstellen daarvoor zijn steeds welkom. Van de cultuurraad wordt verwacht dat
zij zowel financieel ondersteunen als logistiek (opstellen, afbreken, tap,…).
De cultuurraad ziet voldoende potentieel binnen de jeugdverenigingen om zulk een
activiteit zelf te organiseren. Ook de periode ligt moeilijk voor de meeste verenigingen.
 De cultuurdienst vraagt om de informatie mee te nemen naar de verengingen en
eventueel te bekijken of dit kan ingediend worden als een vernieuwend project voor
projectsubsidies (5.000 euro). Op die manier kunnen we deze activiteit eventueel toch
opentrekken naar andere verenigingen en zo een groter publiek aanspreken.
 De cultuurdienst koppelt dit ook terug aan de jeugddienst.

-

De organisatie van de Lekkerbekkentocht heeft een aanvraag voor subsidies ingediend bij
de cultuurraad. De Lekkerbekkentocht zal doorgaan op zondag 18 mei 2014. In principe is
het oude toelagereglement dan nog van toepassing zolang het nieuwe reglement niet
gestemd is op de gemeenteraad.
De cultuurraad beslist om de organisatie van de Lekkerbekkentocht op dezelfde manier te
financieren als de vorige keer. Het zou gaan om een bedrag van 200 euro. De cultuurdienst
kijkt dit na en maakt het bedrag over.

-

KWB Hulshout organiseert dit najaar een optreden van Guido Belcanto. In principe is het
tegen die tijd het nieuwe toelagereglement van toepassing.
De cultuurraad vraagt KWB Hulshout om via het nieuwe reglement een toelage aan te
vragen, bv. kleine projectsubsidie van max. 500 euro.

-

Gezinsbond Hulshout & Houtvenne organiseerden samen een kindervoorstelling
‘Berenjacht’. Ook hiervoor kan in principe nog een toelage aangevraagd worden via het
oude toelagereglement van de cultuurraad.
De cultuurraad beslist om de kindervoorstelling ‘Berenjacht’ te financieren volgens het
oude reglement. Het zou dan gaan om een bedrag van 50 euro. Gezinsbond Hulshout
brengt hiervoor nog een aanvraag binnen, waarna de administratie kan uitbetalen.
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-

De voorzitter heeft een uitnodiging gekregen voor een vergadering van de Cultuurraad der
Kempen (CRK). Deze zal doorgaan op 27/3 in Geel. Mocht er iemand interesse hebben om
mee te gaan, graag een seintje aan de voorzitter.

-

De aanvraag van de fanfare van Westmeerbeek zou onderweg moeten zijn. Indien we deze
tijdig ontvangen, kan ze mee opgenomen worden op de agenda van de
erkenningscommissie aanluitend op de volgende CR.

-

De cultuurdienst vraagt of in de toekomst uitnodigingen voor de vergaderingen uitsluitend
per e-mail mogen worden verstuurd. Dit is minder tijdrovend en tot nog toe beschikken
alle leden over een e-mailadres. Leden zonder e-mailadres blijven uiteraard de
uitnodigingen per post ontvangen.
De leden van de cultuurraad vragen om de documenten die tijdens een vergadering
worden besproken afgeprint ter beschikking te stellen. Om niet nodeloos te printen vraagt
de cultuurdienst om tijdig uw afwezigheid op een vergadering te melden aub.

-

We proberen volgende vergadering alle vergaderdata van 2014 al vast te leggen.

Einde: 22.30 uur

Volgende vergadering: woensdag 16 april 2014 om 20.00 uur

4

