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VERSLAG

Algemene vergadering cultuurraad

Datum vergadering
Aanwezig

Woensdag 21 mei 2014
Hildegarde Raeymaekers (Davidsfonds), Willy Monsecour (KF
Eendracht maakt Macht), Philip De Bie (KF De Vredegalm), Rita
Clé (Gezinsbond Houtvenne), Luyten Brigitte (Ziekenzorg
Houtvenne), Walter Thijs (KWB Hulshout), Christine Van den
Biesen (Gezinsbond Hulshout), Maria Van den Eynde (Ziekenzorg
Hulshout), René Wouters (St. Adriaankoor), Georges Korthoudt
(OKRA Hulshout), Frans Bruyndonckx (Toneel De Hulst), Jef
Verhaegen (Toneel De Hulst), Corry Van Loo (Femma Hulshout),
Marina Feyaerts (Femma Hulshout), Ria Schellens (KVLV
Hulshout), Albert Serneels (KF Vereenigde vrienden), Rist Heylen
(schepen cultuur).
Griet Bruynseels (Toneel De Hulst), Leon Daems (Heemkring
Wadja), Jan Monsecour (Ziekenzorg Westmeerbeek).
Sander Ooms

Afwezig/verontschuldigd
Verslaggever

Start: 20.00 uur

1) Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Het vorige verslag mag ook gewoon via mail bezorgd worden.
2) Nieuwe leden cultuurraad
Fanfare Westmeerbeek en Ziekenzorg Houtvenne werden vorige vergadering ook erkend. Er
komen steeds nieuwe aanvragen binnen. Een oplijsting op de volgende vergadering is
aangewezen.

3) Goedkeuring erkenningsreglement socio-culturele verenigingen
Het erkenningsreglement wordt artikel per artikel overlopen en besproken. Alle
onduidelijkheden worden opgelost.
Er zijn geen opmerkingen en aanvullingen bij het voorliggende reglement. De cultuurraad keurt
het reglement dan ook goed en geeft een unaniem positief advies aan de GR.
Let wel op: elke vereniging moet dit elk jaar terug indienen. Dit jaar mag dit gelijk met de
werkingssubsidies, vanaf 2015 moet dit voor 31 maart. Dus IEDEREEN moet dit nog opnieuw
doen!
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4) Goedkeuring werkingssubsidies socio-culturele verenigingen
Het reglement voor de werkingssubsidies wordt volledig besproken.
Enkele bemerkingen:


Graag een verwitting betreffende de deadlines voor subsidie-aanvragen doorsturen naar
alle verenigingen voor eind september. Op deze manier mag geen enkele vereniging de
deadline van bvb 15 oktober nog missen.
De cultuurdienst zal vroetijdig iedereen nog eens aan hun subsidie-aanvraag herinneren.



Op vraag van de verenigingen, worden er door de cultuurdienst info- en hulpmomenten
voor het invullen van subsidie-aanvragen georganiseerd op voorhand.
De cultuurdienst communiceert deze data tijdig naar alle verenigingen.



Fanafares mogen bij eventuele dure aankopen van werken, deze werken uitsplitsen in de
kosten over meerdere verschillende podiumactiviteiten (indien deze werken ook
meerdere keren gebruikt worden).

5) Bespreking en goedkeuring bijzondere projectsubsidies
Het reglement voor de bijzondere projectsubsidies wordt volledig besproken.
Er zijn geen opmerkingen en aanvullingen bij het voorliggende reglement. De cultuurraad keurt
het reglement dan ook goed en geeft een unaniem positief advies aan de GR.

6) Bespreking en goedkeuring gewone projectsubsidies
Het reglement voor de gewone projectsubsidies wordt volledig besproken.
Enige opmerking:


Toevoeging bij artikel 3. Projectvoorwaarden:
Extra voorwaarde: Het project valt buiten de gewone, reguliere werking van de
vereniging.

De cultuurraad keurt het reglement dan ook goed en geeft een unaniem positief, mits 1
opmerking, advies aan de GR.
Activiteiten zoals de Lekkerbekkentocht (200,00 euro) en Berenjacht (50,00 euro) worden nog
zoals voorheen betoelaagd.
Na goedkeuring van het reglement op de gemeenteraad, kunnen andere activiteiten (bvb Guido
Belcanto) mee opgenomen worden in het nieuwe subsidieregelement.
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7) Bespreking en goedkeuring subsidiereglement wijk- en buurtfeesten
Het reglement voor de subsidies voor wijk- en buurtfeesten wordt volledig besproken.
Er zijn geen opmerkingen en aanvullingen bij het voorliggende reglement. De cultuurraad keurt
het reglement dan ook goed en geeft een unaniem positief advies aan de GR.
Hier dient wel snel de nodige bekendmaking en promo voor opgestart te worden.

8) Subsidies erfgoedprojecten & publicaties
De subsidies voor erfgoedpublicaties zijn misschien mogelijkheden om het nieuwe boek van Jef
Verhaegen te ondersteunen.
Sander doet navraag bij Kempens Karakter of het boek in aanmerking komt.
De cultuurraad is principieel akkoord dat de aanvraag van een eventuele subsidie loopt via de
cultuurraad of via het Davidsfonds (met hun boekenbeurs).
Sander neemt nadien contact op met Jef. Wordt vervolgd.

9) Stand van zaken 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 …
Extra toevoegingen van namen:
 Fons Peeters (via Jef)
 Jos Verbeeck (via Jef)
 Achilles De Cleyn (via Ria)
We plaatsen ook een oproep voor kandidaten in het gemeenteblad.
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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, …
We werken hier aan verder na de vakantieperiode.

10) Varia


Toelichting bij mogelijkheid tot groepsaankopen groene energie voor verenigingen:
Warme oproep om mee in te schrijven!



Infrastructuursubsididies
Het ontwerp hierover moet nog komen. Het lijkt heel complex om naar een
algemeen geldend systeem te gaan werken. De oefening wordt momenteel gemaakt,
en volgt op een volgende raad. De infrastructuursubsidies moeten er allezins dit jaar
nog komen.



Idee vrijetijdsbeurs – Cultuur- en jeugdprijs – Ontbijt nieuwe inwoners
Dit is reeds een bestaand idee: koppeling van vrijetijdsbeurs, ontbijt en verkiezing
jeugd- en cultuurprijs: idee meenemen voor in de toekomst
Vrijetijdsaanbod: brochuren en overzichtsboekje nakijken en updaten!
Idee: Studiedag met interessante en relevante workshops voor verenigingen.
Mogelijke onderwerpen: Hoe omgaan met vrijwilligers, nieuwe doelgroepen,
enthousiasmeren van vrijwilligers, toekomstgericht werken,…
Boekje bekijken, voorstel uitwerken en terugkoppelen naar cultuurraad.



Open Milieuraad op woensdag 24 september in de Vloeikens om 20u. Iedereen die
interesse heeft is van harte welkom.



Mail jeugdcultuur: Sander stuurt door naar alle cultuurraad-leden.



Bank: Afspraken maken om volmachten aan te passen.



Budget:
Moest het budget op een bepaalde post niet opraken, wordt er vanuit de
cultuurraad voorgesteld om het geld toch nuttig te gebruiken voor socio-culturele
doeleinden in Hulshout.
Een goed voorstel is om te investeren in elektronische publicatieborden, zoals er
reeds in verschillende gemeentes borden staan.
Akternatieven zijn ook goed, maar graag altijd voor advies via de cultuurraad
passeren.
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Rondreizende vergaderlocaties
Eén van de volgende vergaderingen laten we doorgaan op de locatie van de fanfare
van Hulshout.



Ideeën:
-

Organiseren van een open cultuurraad
Elke vergadering een andere vereniging belichten in de cultuurraad –
gemeenteraad?

Einde: 22.30 uur

Volgende vergadering: Donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in de bibliotheek
Volgende data: 23 oktober 2014 en 4 december 2014
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