Booischotseweg 1
2235 Hulshout
Tel: 015 22 40 17 - Fax: 015 22 40 14
www.hulshout.be
hulshout@bibliotheek.be

VERSLAG

Algemene vergadering cultuurraad

Datum vergadering
Aanwezig

Donderdag 18 september 2014
Hildegarde Raeymaekers (Davidsfonds), Willy Monsecour (KF
Eendracht maakt Macht), Philip De Bie (KF De Vredegalm), Rita
Clé (Gezinsbond Houtvenne), Walter Thijs (KWB Hulshout),
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), Corry
Van Loo (Femma Hulshout), Marina Feyaerts (Femma Hulshout),
Ria Schellens (KVLV Hulshout), Albert Serneels (KF Vereenigde
vrienden), Rist Heylen (schepen cultuur).
Luyten Brigitte (Ziekenzorg Houtvenne), Griet Bruynseels (Toneel
De Hulst), Leon Daems (Heemkring Wadja), Harry Vets
(Heemkring Wadja), Jef Verhaegen (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. Er wordt enkel een aanpassing
gevraagd bij agendapunt 2.
Eerste zin moet aangevuld worden: “Fanfare Westmeerbeek en Ziekenzorg Houtvenne werden
vorige vergadering ook erkend.”
Het vorige verslag mag ook gewoon via mail bezorgd worden.
2) Advies reglement infrastructuursubsidies
Opmerkingen bij het reglement infrastructuursubsidies:


Art.3.6 De termijn van 15 jaar wordt als lang ervaren, maar dit is ook een logische termijn
bij investeringen.



Een natuurlijke persoon mag niet aansprakelijk zijn, eventuele problemen na subsidiëring
kunnen altijd onderwerp van een gesprek zijn. Subsidies MOETEN nooit teruggevorderd
worden, er is enkel de mogelijkheid voorzien in het reglement.

Advies over reglement infrastructuursubsidies incl addenda:
De Cultuurraad geeft een gunstig advies, mits onderstaande aanpassing, over het
subsidiereglement infrastructuursubsidies.
Voorgestelde aanpassing:
 Toevoeging bij de procedure (punt 3) in het addendum 1:
15/12 Deadline bevestiging aanvaarding van de subsidies door de aanvrager.
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Aanvraagformulier: Vereniging is de aanvrager, naam en voornaam van indiener wordt slechts
bekeken als contactpersoon. Hier worden nooit persoonlijke consequenties aan gegeven.
Voorbeeld bekendmaking – voorstel tot aanpassing: “Dit project werd mogelijk gemaakt met
ondersteuning van de gemeente Hulshout.”

Opmerkingen bij de addenda:


Het samenwerken bij het invullen en indienen van de subsidie-aanvragen door de
cultuurdienst en de verenigingen wordt als een grote meerwaarde ervaren. De vrijheid
van de administratie bij het vorm geven van het investeringsporgramma is een stap
vooruit. Het eventueel invoeren van een puntensysteem bij de voorrangsregels kan nog
bekeken worden in de toekomst, maar wordt nu niet opportuun geacht.



Het vrij budget is nog niet aangegeven. De cultuurraad hoopt dat dit een substantieel
bedrag is, zodat het budget groot genoeg is om echt infrastructuurwerken te
ondersteunen.



Sommigen ervaren het als niet eerlijk dat de subsidies nu pas beschikbaar zijn, en er niet
met terugwerkende kracht kan aangevraagd worden. Dit is echter altijd een probleem,
als men op een andere manier wil beginnen werken.



Fanfare Hulshout vraagt ook of er nog mogelijkheden zijn om kosten aan de ramen die
gebeurd zijn, nog gesubsidieerd te krijgen. Voor werken die in 2014 gebeurd zijn, kan er
dit jaar uitzonderlijk nog een aanvraag gebeuren.



De schrijffouten (CBS) moeten uit addendum 2 gehaald worden. Inhoudelijk wordt dit
positief geadviseerd.

3) Iedereen biblothecaris
De bibliotheekweek 2014 heeft als thema #iedereenbibliothecaris. Bedoeling is dat leden van de
bib hun passie / talent komen presenteren in de bib. Omdat zoiets grondig uit de hand kan lopen
of net helemaal niemand op de been brengt, stelde de beheerraad van de bibliotheek voor om
iedere maand (december 2014 tot oktober 2015) een vereniging “bibliothecaris” te maken. Zij
kunnen de bib een maand lang gratis gebruiken voor vergaderingen, kleine activiteiten, etc. om
hun vereniging kenbaar te maken bij het publiek. Of we kunnen samenwerken bij activiteiten van
ons, bijvoorbeeld vrouwen van de Gezinsbond die komen voorlezen tijdens de voorleesweek, …
Er is beslist om echt eens “zot” te doen. De bib mag door de vereniging eens totaal anders
beleefd worden. Ook buiten de openingsuren zijn er mogelijkheden. Enige voorwaarde is alles
steeds op voorhand goed te overleggen met de bib.
Principieel vinden de meeste verenigingen dit een heel goed idee. Iedereen hoort eens bij
zijn/haar achterban of er interesse is om mee te doen, en indien ja in welke maand eventueel.
Ideeën mogen onder elkaar ook gedeeld worden.
Volgende vergadering wordt de verdeling gemaakt. KVLV Hulshout wil alvast de spits afbijten en
beginnen met december 2014.
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4) Toelichting deadline subsidie-aanvragen en infomomenten
Sander zal een overzichtsmail versturen met alle info en data in omtrent de subsidies.
-

Maandag 29/09 en 6/10: 15u30 tot 20u00
Woensdag 1/10 en 8/10: 9u00 tot 15u30
Infomomenten voor werkingssubsidies/erkenning/projectsubsidies/…
Iedereen welkom!

-

15/10/2014: Deadline subsidie-aanvragen

-

23/10/2014: Cultuurraad om 20u00

-

04/12/2014: Cultuurraad om 20u00

5) Overzicht voorziene budgetten werking-project-infrastructuur-andere


Werkingssubsidies: 15000 - Middelen sowieso op.



Projectsubsidies: 17000 – Voorlopig aanvragen totaal: +/- 2000 euro
Komen er nog bij: Guido Belcanto/Kerstsamenzang/beelden kerststal/…



Infrastructuursubsidies: 10000 euro – sowieso onvoldoende, er is een aanvraag vanuit de
parochiezaal van Hulshout voor grote renovatiewerken met een veel duurder
prijskaartje. Hierover wordt verder overlegd.



Andere: Ook op andere cultuurposten zitten misschien nog overschotjes. Sander kijkt
deze na, en zorgt dat het te besteden budget zeker gehaald wordt, zodat we hier ook
volgend jaar terug recht op hebben. We overwegen de aankoop van materiaal om uit te
lenen aan verenigingen. Alle ideeën zijn welkom!

6) Advies reglement projectsubsidies ontwikkelingssamenwerking – NZ
Rist werkte een voorbeeld uit dat zou kunnen dienen om de verdeling van de subsidies voor
ontwikkelingssamenwerking te reglementeren.
Het voorstel werd ondertussen ook al bekeken door de duurzaamheidsambtenaar. Er bleken al
een aantal elementaire aanpassingen nodig te zijn.
Aangezien het geen expliciete taak van de cultuurraad is om hierover advies te geven, en dat het
reglement nog niet op punt staat, wordt er beslist om geen advies uit te brengen voorlopig.

7) Subsidies erfgoedevenementen De Merode
Elke vereniging uit Hulshout kan een aanvraag doen voor subsidiëring (max 1000 euro) van een
erfgoedactiviteit of erfgoedproject.
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Projecten waaraan gedacht wordt binnen de cultuurraad:


Heemkring WADJA



Liedjes Davidsfonds



Erfgoedproject: Retro Hulshout



Het terughalen van “onze leeuw”

Voor meer info, of hulp bij het aanvragen, mag u steeds Sander contacteren.

8) Overzicht bestaande en nieuwe leden cultuurraad
Er zijn weer enkele niewe verenigingen bij de cultuurraad gekomen. Een nieuwe en volledige lijst
vind je terug in bijlage.
Sander stuurt ook de 2 vorige verslagen van de erkenningscommissie nog door.
Vanaf volgende vergadering wordt het vorige verslag en de agenda van de erkenningscommissie
steeds kort toegelicht bij de start van de cultuurraad.

9) Intrekken reglementen semu-licenties en jeugdopleiding
Beide reglementen dienen ingetrokken te worden, nu er nieuwe subsidiereglementen voor socioculturele verenigingen zijn.
Vanuit de cultuurraad wordt er een positief advies gegeven betreffende de intrekking van de
oude reglementen.
Enige opmerking hierbij:


Bekijken of we in de toekomst de SEMU-kost niet ergens in de werkingsmatrix kunnen
inwerken, net zoals reeds met de jeugdopleiding gebeurd is.

10) Varia


Gemeenschapscentrum in WMB
De werken vorderen (bijna) zoals gepland. Opening zal begin 2015 zijn. Er is een
beheerraad opgericht. Er worden nu afspraken en reglementen opgesteld. Vanaf het
moment dat deze op punt staan, komen deze ter advies op de cultuurraad.
De opening willen we wel heel zeker feestelijk aanpakken, evtl als een
openingsweekend. Hier kunnen misschien projectsubsidies voor aangewend worden.
Volgende vergaderingen staat dit gegarandeerd terug op de agenda.



Er wordt ook even kort gediscussieerd over de gehanteerde lidgelden bij de
verschillende verenigingen.
De situatie omtrent de beheerraad gemeenschapscentrum wordt toegelicht. Deze
raad is een eerste keer samengekomen op dinsdag 16 september 2014. Het was een
positieve en vruchtbare vergadering.
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Rondreizende vergaderlocaties
De volgende vergadering, donderdag 23 oktober, laten we doorgaan op de locatie
van de fanfare van Hulshout.

Einde: 22.55 uur

Volgende vergadering: Donderdag 23 oktober 2014 om 20.00 uur in het fanfarelokaal in Hulshout.
Volgende data: Donderdag 4 december 2014
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