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VERSLAG

Algemene vergadering cultuurraad

Datum vergadering
Aanwezig

Donderdag 16 april 2014
Hildegarde Raeymaekers (Davidsfonds), Willy Monsecour (KF
Eendracht maakt Macht), Philip De Bie (KF De Vredegalm), Rita
Clé (Gezinsbond Houtvenne), 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), Frans Bruyndonckx (Toneel De Hulst), Jef
Verhaegen (Toneel De Hulst), Rist Heylen (schepen cultuur).
Griet Bruynseels (Toneel De Hulst)
Sander Ooms

Afwezig/verontschuldigd
Verslaggever

Start: 20.00 uur

1) Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Agenda, verslag en alle bijhorende documenten worden geprint en bezorgd aan iedereen op de
Cultuurraad. Op voorhand wordt alles enkel via mail bezorgd. Op deze manier kunnen we snel en
gemakkelijk communiceren met alle leden en zorgen we ook niet voor extra kosten voor de
vereniging.
2) Bespreking erkenningsreglement
Het erkenningsreglement voor Hulshoutse socio-culturele verenigingen werd besproken.
De knelpunten en opmerkingen worden overlopen.
De opmerkingen vanuit het GAPH en de seniorencommissie werden ook besproken.
- KVG Houtvenne is een afdeling die samenwerkt met Ramsel. Dus wat als ze toch niet aan de
1e voorwaarde voldoet? Dit werd nagevraagd door Evi. Zij krijgen subsidies in Herselt voor
hun werking, dus deze opmerking wordt verder niet weerhouden.
- Bij KVG Westmeerbeek is het ook nog de vraag of ze aan de 1e voorwaarden voldoen
(momenteel maar 2 bestuursleden): de voorwaarde om als vereniging erkend te kunnen
worden, blijft minstens 3 bestuursleden (waarvan minstens 2 van Hulshout). Dit lijkt ons een
absoluut minimum om als vereniging te kunnen erkend zijn.
- Minstens 10 activiteiten op jaarbasis:
o De 3 ziekenzorgen voldoen hier niet aan: bestuursvergaderingen en ziekenbezoeken
tellen mee als activiteit (regelmatige werking).
o De ziekenzorgen hebben max. 5 à 6 activiteiten, tenzij bv. bestuursvergaderingen
meetellen: Bestuursvergaderingen en ziekenbezoeken tellen mee als activiteit
(regelmatige werking).
o Voorstel: ‘vereniging voor chronisch zieken’ toevoegen aan de uitzondering bij
voorwaarde 3: Dit wordt toegevoegd bij voorwaarde 3 van artikel 3.
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o

-

De Hulst zit met hetzelfde probleem, tenzij elke repetitie mag meetellen?: een
repetitie is ook een regelmatige activiteit, maar geen vorming.
De opvraging van de ledenlijsten: mag dit wel?  Wet op privacy?: Opvragen van
ledenlijsten in het kader van een subsidie kan, maar deze mogen niet gebruikt, verspreid,
doorgegeven,.. worden. Ze dienen alsdusdanig enkel als staving van het ledenaantal.
Ledenlijsten zijn bij voorkeur ook de officiële lijst van de leden die via een eventuele
koepelorganisatie kan gegeven worden.

De hierboven genoemde aanpassingen worden nog uitgevoerd. Het overige is volledig in orde.
De cultuurraad kan dit reglement, mits de aanpassingen, positief adviseren aan het college van
burgemeester en schepenen.
3) Bespreking werkinssubsidies
De herwerkte versie van het reglement voor werkingssubsidies werd besproken.
Opmerkingen:
- Repetities eigen aan een vereniging/kernactiviteiten voor eigen leden zijn geen
vormingen.
- Het onderscheid tussen eigen podiumactiviteiten en podiumactiviteiten met externen
heeft geen belang. Dit moet niet gemaakt worden.
- Vormingsactiviteiten voor niet-leden moeten buiten de reguliere, dagdagelijkse werking
vallen.
- Vormingen voor leden: dit moet duidelijker en beter beschreven en afgebakend worden.
- De indieningsmomenten moeten duidelijk aangegeven zijn, en mogen niet te vroeg in het
jaar ingediend te moeten worden.
- Sterke verenigingen zouden solidair moeten zijn met andere verenigingen. Het buikgevoel
en rechtvaardigheidsgevoel moeten blijven juist zitten.
- Het aantal verenigingen die erkend worden zal zeker nog even toenemen. Hierdoor moet
het globale budget onder meerdere verenigingen verdeeld worden. Vanaf volgend jaar
zullen alle aanvragen tot erkenning gebeurd moeten zijn voor 31 maart 2015. Voor
31/05/2015 zullen verenigingen die lid willen worden van de CR dit moeten doorgeven
voor het jaar 2015.
- Kunnen we als voorwaarde om subsidies te krijgen, verenigingen niet verplichten om lid
te zijn van de Cultuurraad? We kiezen hier voorlopig niet voor. Er wordt in de grootte van
de subsidie wel waardering ingebouwd voor verenigingen die actief zijn in de Cultuurraad
en/of met activiteiten van de cultuurraad of cultuurdienst.
De opmerkingen vanuit het GAPH en de seniorencommissie werden ook besproken.
- Telt een huurcontract van een zaal als bewijsstuk? Bv. bij een activiteit in december is er
daarom nog geen flyer beschikbaar, maar al wel een huurcontract: Dit telt inderdaad ook als
bewijsstuk, indien de flyer voorlopig nog niet beschikbaar is op 15/10.
- Toneel De Hulst: spijtige zaak dat 5 voorstellingsavonden van hetzelfde stuk maar als 1
activiteit aanzien wordt: Hieraan wordt tegemoet gekomen door een podiumactiviteit in te
delen op basis van de kostprijs. Een toneelvoorstelling zou dan voor 5 punten meetellen,
terwijl een andere activiteit die mss minder kosten/voorbereidingen omhelsen, maar voor 2
punten meetellen.
- Een repetitie: is dit vorming?
o Discussie over in de groep
 Sommigen zeggen: repetities gekoppeld aan 1 voorstelling = 1 vorming
 Andere zeggen dat elke repetitie een vorming is, aangezien je instructies
krijgt ter verbetering
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-

-

Eventueel inlassen van max. aantal punten dat je voor die repetities kan
krijgen bv. 5
 opgelet: niet iedereen deelt bovenstaande mening
Een repetitie wordt in het reglement nooit aanzien als een vormingsactiviteit.
Verder worden vormende activiteiten voor eigen leden, beperkt tot 3x jaarlijks.
Bij regelmatige activiteiten:
o Ziekenzorg: hoofddoel van deze vereniging is de zieken bezoeken: telt elk bezoek als
een activiteit?: Elk bezoek is inderdaad een activiteit. Dit zorgt ervoor dat ziekenzorg
wel de punten zal verkrijgen voor regelmatige activiteiten.
Algemene opmerkingen:
 Einddatum bewijsstukken vervroegen: Dit is gebeurt; nl. 15/12 ipv 31/12.
 Punt 6.6.B toevoegen van GAPH en seniorencommissie: in orde.
 Punt 6.4.A en 6.5.B: onder beide punten mss toch een maximum van punten
invoeren?: We voeren enkel een maximum in bij de vormingsactiviteiten voor
eigen leden, nl. max.3/jaar.

Volgende aanpassingen worden doorgevoerd aan het reglement voor de werkingssubsidies:
 Oplijsting van de activiteiten van de Cultuurraad en cultuurdienst gebeurt op voorhand.
Deze activiteiten worden besproken en vastgelegd op de Cultuurraad.
 Uw vereniging heeft regelmatig activiteiten (repetities/kernactiviteiten/…): 10 punten ipv
8 punten.
 In de categorie creatie en spreiding nemen we een nieuwe indeling. We maken een
onderscheid tussen podiumactiviteiten met een kost hoger of lager dan 300,00 euro. De
opdeling tussen eigen en externe podiumactiviteit verdwijnt. Activiteiten met een kost
hoger dan 300,00 euro krijgen 5 punten, alle andere 2 punten per activiteit.
 Vormingen voor leden: volgende restricties werden ingebouwd: max 3x/jaar – extern –
eenmalig – geen repetitie – buiten de reguliere werking. Een minimum van 5 deelnemers
is ook niet langer vereist.
 Website en facebook dient up-to-date te zijn.
De verdeling die als voorlopig resultaat uit de oefeningen gehaald werd, is besproken. Hieruit blijkt
dat er, op enkele uitschieters na, geen al te grote verschillen waren tussen alle verenigingen.
Sander zorgt tegen de volgende cultuurraad ook nog voor een herbereking van de
subsidieverdeling op basis van de aanpassingen aan de matrix en de bezorgde cijfers van elke
vereniging. Deze oefening wordt op de volgende Cultuurraad dan terug bekenen en besproken.
De voorgestelde aanpassingen aan het reglement en de verdelingsmatrix worden goedgekeurd.
De cultuurraad kan dit reglement, mits de aanpassingen, positief adviseren aan het college van
burgemeester en schepenen.
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 en goedkeuren.

4) Stand van zaken projectsubsidies – kleine projecten – wijk- en buurtfeesten – opstartsubsidie
Er zijn ontwerpversies van de 3 verschillende subsidies opgemaakt. Rond een opstartsubsidie is
nog niets gebeurd, dit kan eventueel later nog.
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Voor 2014 is er in totaal 17.000 euro beschikbaar, te verdelen tussen deze 3 subsidiereglementen.
 Vernieuwende socio-culturele projecten: subsidies tot max 5000,00 per project.
 Kleine socio-culturele projecten (meer dan de dagelijkse werking): subsidies tot max
500,00 euro per project
 Wijk- en buurtfeesten: subsidie twv 70,00 euro (ipv 200 zoals vermeld in
ontwerpreglement).
In de werkingssubsidies kan nergens een project mee onder gebracht worden. Dit kan enkel in
het kader van één van deze 3 project-subsidiereglementen.
Er wordt gevraagd om de ontwerpreglementen eens te bespreken binnen de eigen vereniging.
Volgende vergadering bespreken we alle reglementen, passen we verder aan indien nodig, en
werken we een definitief voorstel tot reglement uit.
5) Idee oprichting erfgoedraad – subsidiereglementen projecten & publicaties
A) Idee oprichting erfgoedraad
In het kader van mogelijke erfgoedprojecten en acties binnen gemeente Hulshout, lijkt het ons
nuttig en een absolute meerwaarde om een werkgroep rond erfgoed op te richten.
Vanuit Kempens Karakter zijn er al budgetten vrij gemaakt voor projecten in
o 2016: Pallieter
o 2018: WO I
o 2020: nog niet gekend
We zouden deze werkgroep graag een aantal keer samenroepen en eens kijken wat er hier
eventueel extra kan mee gebeuren dan. De werkgroep zou, zeker bij de start, ingebed zijn in de
schoot van de Cultuurraad.
Enkele ideeën: dialectwoordenboek (Wie klapt er nog Hilsets?) – oude liedjes – Toreke (meester
Achilles) – Leeuw - WO I – stamboomonderzoek – materieel en immaterieel erfgoed - …
Graag een oproep aan iedereen om eens rond te horen of na te denken wie we eventueel eens
kunnen vragen voor een bijeenkomst van een eerste erfgoedraad.
Al doorgegeven namen:
o Jef Verhaegen
o Heemkring Wadja (enkele mensen hiervan vragen)
o Rober Bruynseels
o Roel Mattheus
o …
We plaatsen ook een oproep voor kandidaten in het gemeenteblad.
Sander probeert een ontwerp tot werkingsreglement (zeker wat betreft timing en organisatie) op
te stellen tegen één van de volgende vergaderingen.
Voorbeelden van huishoudelijke reglementen kunnen eventueel al opgevraagd worden bij
gemeente Retie, VVSG, IOK, …
B) Subsidiereglementen projecten & publicaties
Er zijn nieuwe subsidiemogelijkheden via Kempens Karakter die superinteressant zijn.
Vanuit de cultuurdienst en het gemeentebestuur wordt er dan ook graag op aangedrongen om de
2 mogelijke subsidies eens te bekijken binnen je eigen vereniging.
Elke afgevaardigde krijgt een reglement van elke subsidie mee.
Volgende Cultuurraad bespreken we de eventuele reacties.
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6) Vlaanderen Feest – organisatiepartner
Oproep om organisatiepartner te worden voor Vlaanderen Feest! In 2014
De editie 2014 van de 11-daagse opent op 28 en 29 juni en loopt verder van 4 juli tot en met 12
juli.
Als gemeente Hulshout kunnen we één of twee evenementen laten selecteren als gemeentelijk
festiviteitenprogramma voor Vlaanderen Feest! Zo’n evenement kan uitgaan van de gemeente
zelf, een samenwerkingsplatform (cultuurraad, …), maar even goed kan het gaan om een activiteit
van een lokale vereniging die we uitkiezen.
Er wordt dan een tussenkomst van 50% in de realisatiekosten gegeven, met als maximumbedrag
680,00 euro.
Ijnschrijven kan nog steeds. Er is geen deadline, subsidies stoppen op de moment dat de pot leeg
zou zijn.
Alle info om deze subsidie te krijgen en partner te zijn, vind je op de website
www.vlaanderenfeest.eu
Interesse? Contacteer Sander op de cultuurdienst. Uitwerking kan op die manier eventueel samen
gebeuren.
Zijn er al activiteiten gekend? Graag navragen en doorgeven tegen de volgende Cultuurraad.
7) Varia
-

Evaluatie CRK vergadering
De voorzitter Hildegarde is naar de vergadering van de Cultuurraad der Kempen (CRK)
geweest. Het was een interessante bijeenkomst waar heel wat informatie wordt
uitgewisseld. Belangrijkste agendapunt nu was het goedkeuren van de balans.

-

Nieuwe leden Cultuurraad
De aanvragen van de fanfare van Westmeerbeek en van Good Luck zouden onderweg
moeten zijn. Indien we deze tijdig ontvangen, kunnen ze mee opgenomen worden op de
agenda van de erkenningscommissie aanluitend op de volgende CR. De aanvraag van
ziekenzorg van Houtvenne is wel toegekomen en wordt aansluitend besproken na deze
Cultuurraad.
Zouden we verder geen aparte oproep tot nieuwe leden van de Cultuurraad doen?
Bijvoorbeeld naar oudercomité’s van scholen toe? Of naar geïnteresseerde inwoners?
Dit lijkt ons interessant, en we gaan deze oproep doen (oa via gemeenteblad).
We willen éénmaal per jaar een open Cultuurraad doen (met oa mensen die tewerkgesteld
zijn in cultuursector, oudercomités, geïnteresseerden, …). Een datum hiervoor zoeken we
volgende Cultuurraad.

-

Afspraken overdracht bankgegevens
Dit punt behandelen we volgende vergadering. Hildegarde en Willy zouden dan al zeker
de documenten van KBC moeten ondertekenen.
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-

Idee vrijetijdsbeurs –
brainstormmethodiek

Cultuur-

en

jeugdprijs

–

Ontbijt

nieuwe

inwoners:

Dit punt wordt verschoven naar volgende Cultuurraad.
-

Rondreizende vergaderlocaties
We willen volgende vergaderingen eens op andere locaties vergaderen. Dit om allemaal
eens kennis te maken met de infrastructuur van andere leden in de Cultuurraad, en om
ook eens de vaste structuur te doorbreken.
Volgende vergadering gaat alvast door in het fanfarelokaal in Houtvenne.

-

Brief Eddy Vissers
Dhr. Vissers zou overwegen om te stoppen als verantwoordelijke voor de parochiezaal in
Hulshout. Er is een brief vanuit de KWB en enkele andere organisaties omtrent hun
bezorgdheden hieromtrent toegekomen bij het gemeentebestuur.
Rist schetst even de probleemsituatie en deze wordt kort besproken.
Deze zal verder besproken worden op het schepencollege en nadien zal er naar een
oplossing in deze gezocht worden.

-

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

Einde: 22.30 uur

Volgende vergadering: woensdag 21 mei 2014 om 20.00 uur in de bibliotheek
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