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VERSLAG

Erkenningscommissie cultuurraad

Datum vergadering
Aanwezig

Donderdag 18 september 2014
Hildegarde Raeymaekers (Davidsfonds), Willy Monsecour (KF
Eendracht maakt macht), Rist Heylen (schepen cultuur)
Sander Ooms

Afwezig/verontschuldigd
Verslaggever

Start: 22.30 uur
Het verslag van de vorige erkenningscommissie wordt goedgekeurd.
1) Kandidatuur KWB Westmeerbeek en aanstelling Danny Valkiers
KWB Westmeerbeek heeft Danny Valkiers voorgedragen als vertegenwoordiger in de
Algemene Vergadering van de cultuurraad. Het daartoe bestemde formulier is behoorlijk
ingevuld en ondertekend.
De erkenningscommissie aanvaardt de kandidatuur van KWB Westmeerbeek en stelt Danny
Valkiers aan als stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering.
2) Kandidatuur Unizo Hulshout en aanstelling Daisy Schellens
Unizo Hulshout heeft Daisy Schellens voorgedragen als vertegenwoordiger in de Algemene
Vergadering van de cultuurrraad. Het daartoe bestemde formulier is behoorlijk ingevuld en
ondertekend.
De erkenningscommissie aanvaardt de kandidatuur van Unizo en stelt Daisy Schellens aan als
stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering.
Algemene bedenkingen van de erkenningscommissie:
 Als organisator van een markt met verenigingen is dit een meerwaarde.
Middenstanders en verenigingen kunnen voor elkaar ook heel versterkend zijn.
 De erkenningscommissie ziet Unizo als een vereniging van leden, die elk afzonderlijk
wel een winstoogmerk hebben. Omwille van deze reden is het niet aangewezen dat
Unizo ook gebruik maakt van de werkingssubsidies (niet aangewezen, maar niet
verboden). Voor de basissubsidie en de projectsubsidies komen ze uiteraard wel in
aanmerking en is er ook geen probleem.
Sander communiceert dit heel duidelijk naar de verantwoordelijken bij Unizo.
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3) Kandidatuur Modelbouwteam Hulshout vzw en aanstelling Ronny Broeckx
Modelbouwteam Hulshout vzw heeft Ronny Broeckx voorgedragen als vertegenwoordiger in
de Algemene Vergadering van de cultuurraad. Er is twijfel over het al dan niet erkennen van
Modelbouwteam Hulshout vzw als socio-culturele vereniging.
Er worden een aantal redenen voorgebracht die pleiten voor erkenning:
-

Vereniging voldoet eigenlijk volledig aan het momenteel voorliggende
erkenningsreglement:


Bestuur van minstens 3 leden, waarvan minstens 50% van Hulshout is,



Minstens 12 actieve leden,



Minstens 10 activiteiten per jaar voor haar leden en/of ruimer publiek,



Zetel in de gemeente Hulshout en haar voornaamste werking in de gemeente,



Minstens 1 werkingsjaar bestaan.

-

Elke vereniging moet het recht hebben aan te sluiten bij een adviesraad. Aangezien
sportraad niet mogelijk is, lijkt de enige mogelijkheid de cultuurraad.
- Voorzitter is heel gedreven en plichtsbewust. Contact loopt heel vlot.
Er worden ook een aantal bedenkingen gesteld, dewelke niet voor erkenning zouden kunnen
zorgen:
- Slechts 2 van de 18 leden wonen in Hulshout,
- Dit is een hobbyclub, geen klassieke vereniging. Moeten we ook alle hobbyclubs
subsidiëren? Zet dit de deur niet open naar heel veel verscheidene kleine ‘clubjes’? De
grens is echter flinterdun en heel moeilijk te bepalen.
- Gedreven mensen in de cultuurraad zijn altijd welkom, maar men vreest dat de
erkenningsvraag net nu komt, nu er een hele subsidiepot beschikbaar is.
Omdat het gevoel bij de leden van de erkenningscommissie dubbel was, wordt er beslist om
gebruik te maken van artikel 4 uit het erkenningsreglement.
Dit zegt dat bij twijfel de beslissing genomen zal worden door het College van burgemeester
en schepenen.
De erkenningscommissie kan Ronny Broeckx voor Modelbouwteam Hulshout vzw VOORLOPIG
NIET aanstellen als stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering.
Sander geeft de vraag door aan het college. Het verslag van deze vergadering, ligt samen met
het volledige dossier van het modelbouwteam Hulshout vzw, voor aan het CBS.
Dit wordt zo gecommuniceerd naar Dhr. Broeckx, met de mededeling dat de beslissing van
het College binnen afzienbare tijd volgt.
4) Varia


Het verslag van de vorige erkenningscommissie wordt nog eens samen met dit verslag
aan de volledige cultuurraad bezorgt.

Einde: 23.30 uur
Volgende algemene vergadering: donderdag 23 oktober 2014 in Fanfarelokaal Hulshout (aansluitend
op de AV)
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