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www.hulshout.be
hulshout@bibliotheek.be

VERSLAG

Algemene vergadering cultuurraad

Datum vergadering
Aanwezig

Donderdag 23 oktober 2014
Willy Monsecour (KF Eendracht maakt Macht), Philip De Bie (KF
De Vredegalm), Walter Thijs (KWB Hulshout), Leon Daems
(Heemkring Wadja), Christine Van den Biesen (Gezinsbond
Hulshout), Jan Monsecour (Ziekenzorg Westmeerbeek), Maria
Van den Eynde (Ziekenzorg Hulshout), Yolande Van Meerbeeck
(Ziekenzorg Hulshout), René Wouters (St. Adriaankoor), Georges
Korthoudt (OKRA Hulshout), Danny Valkiers (KWB
Westmeerbeek), Corry Van Loo (Femma Hulshout), Marina
Feyaerts (Femma Hulshout), Ria Schellens (KVLV Hulshout),
Viviane Van Thielen (KVLV Hulshout), Davy Leers (Born2Act), Rist
Heylen (schepen cultuur).
Hildegarde Raeymaekers (Davidsfonds), Rita Clé (Gezinsbond
Houtvenne), Luyten Brigitte (Ziekenzorg Houtvenne), Jef
Verhaegen (Toneel De Hulst), Frans Bruyndonckx (Toneel De
Hulst), Albert Serneels (KF Vereenigde vrienden), Ronny Broeckx
(Modelbouwteam Hulshout), Daisy Schellens (Unizo Hulshout).
Sander Ooms

Afwezig/verontschuldigd

Verslaggever

Start: 20.00 uur
De vergaderlocatie wijzigde van het fanfarelokaal naar de bibliotheek. Wegens werken in de
parochiezaal, verhuisde de KWB voor hun activiteit immers naar het fanfarelokaal. Volgende
vergadering zijn we echter terug van harte welkom bij de fanfare.
Willy zit als ondervoorzitter vandaag de vergadering voor, wegens afwezigheid van Hildegarde.
1) Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het vorige verslag wordt nog via mail bezorgd. De goedkeuring hiervan volgt dus op de vergadering
van 4 december.
Het verslag van de erkenningscommissie van 18 september wordt toegelicht. Tevens wordt de
agenda van de erkenningscommissie van vandaag voorgesteld.
2) Advies reglement subsidiëring adviesraden
Reeds vele jaren krijgen de cultuurraad, jeugdraad en sportraad een werkingssubsidie vanuit de
gemeente. Om deze ondersteuning en bedragen te bestendigen, en om voor elke adviesraad een
objectieve en transparante financiering te garanderen, ligt er nu een reglement voor.
De cultuurraad ontvangt jaarlijks 600,00 euro werkingsmiddelen. Deze mogen door de
cultuurraad zelf vrij besteed worden binnen haar werking.
De cultuurraad geeft een algemeen positief advies over het reglement voor toekenning van
werkingssubsidies aan de gemeentelijke jeugdraad, cultuurraad en sportraad.
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3) Iedereen bibliothecaris – verdeling en planning
Wat is de bedoeling?
In het kader van het thema “#Iedereen bibliothecaris” (thema bibliotheekweek 2014), is het de
bedoeling 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 onze
beheerraad 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 zijn ontzettend veel mogelijkheden. De volledige ruimte van de bib (evenals
buitenruimte/muren/…) is ter beschikking van de vereniging van de maand. Zowel binnen als
buiten de openingsuren, kunnen we zaken laten doorgaan/afspraken maken/….
Als de maanden verdeeld zijn onder de verenigingen, dan is het misschien handig om telkens
voor een nieuwe vereniging start met hen gaan samen te zitten en de concrete planning /
uitwerking te bekijken...
Laat jullie maar eens goed gaan! Misschien is het op zicht zotste 1ste idee, achteraf wel een echt
schot in de roos…
Verdeling en planning
Maand
Welke vereniging is
bibliothecaris?
December 14

KVLV Hulshout

Januari 15

Fanfare Hulshout

Februari 15

Davidsfonds

Maart 15

Ideeën/activiteiten/planning voor de
maand

KWB Hulshout
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April 15

OKRA Hulshout

Mei 15

Gezinsbond Houtvenne

Juni 15

Juli 15

Augustus 15

September 15

Oktober 15

Born2Act

Femma Hulshout

Er wordt verder nog rondgehoord bij de sport- en jeugdverenigingen om de 3 open maanden nog
ingevuld te krijgen. Uiteraard hopen we dat er eerder nog een aantal socio-culturele
verenigingen beslissen om alsnog deel te nemen.
De algemene regel is uiteraard; wie eerst komt, eerst kiest. Geef snel jullie favoriete maand door.
Ziekenzorg (HH, HV of WMB), Sint-Adriaankoor, Willemsfonds tonen alvast nog interesse, maar
gaven nog geen voorkeursmaand door.
Tegen volgende vergadering worden de algemene richtlijnen en afspraken helemaal
gefinaliseerd.
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4) Voorstelling “Dag van de Cultuurraad” - workshopdag
Het idee om een workshopdag voor alle verenigingen van de cultuurraad te organiseren wordt
heel enthousiast onthaald.
Alle verenigingen kunnen gratis deelnemen aan deze dag.
Bedoeling is dat we alle verenigingen mee zouden krijgen (ong 3 mensen per vereniging mag
meedoen – op voorhand inschrijven)
Wanneer?
We plannen de 1ste workshopdag in in de periode januari/februari 2015.
We kiezen voor een zaterdagvoormiddag tussen 9u00 en 13u00.
Inhoud



Nieuwe vrijwilligers aantrekken
Omgaan met nieuwe & andere engagementen in verenigingen
Verzekeringen/aansprakelijkheid/vzw of niet?/Sabam/BV/…

Het klein bestuur van de CR probeert een concreet voorstel uit te werken en stuurt dit dan rond.
Volgende onderwerpen worden bewaard voor een eventuele 2de dag later op het jaar.




Pers – Promotie – Sociale media – wervend schrijven: Verkoop je vereniging!
Vrijwilligers motiveren! Wij blijven er voor gaan!
Conflictbeheersing

Verdere aanpak


Er wordt een mogelijke datum gezocht en gecommuniceerd.



Inhoud van de workshopdag wordt vastgelegd.



Start inschrijvingen: Iedereen laat zo snel mogelijk weten met hoeveel ze wensen deel te
nemen.



Afhankelijk van het aantal deelnemers, kan het programma nog
aangepast/bijgestuurd/uitgebreid worden.

5) Aankoop mobiel podium
Er zijn dit jaar overschotten op sommige uitgavenposten van cultuur. We dienen ons
cultuurbudget volledig te besteden, indien we de volgende jaren hetzelfde bedrag wensen te
ontvangen.
Er wordt daarom voorgesteld om een mobiel podium aan te kopen. Er zou een budget van
ongeveer 10.000 euro nog beschikbaar zijn.
Sander stelt 2 verschillende types voor van mobiele podiumelementen. Belangrijkste verschillen
zijn de hanteerbaarheid en de geschiktheid voor binnen- en buitengebruik. Er wordt unaniem
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geopteerd voor de iets kleinere, zwaardere podiumelementen (2m op 1m), dewelke wel geschikt
zijn voor transport en zowel binnen als buiten gebruikt kunnen worden.
Rist en Sander werken dit dossier verder af. Aankoop is sowieso nog voor 2014.
Volgende zaken moeten verder nog uitgewerkt worden:


Vervoer en opslag van de podiumelementen



Aanbesteding uitschrijven



Budget uitwerken



Aantal karren? Trap? Doeken?



Opmaken van een uitleenreglement

Tegen volgende cultuurraad zou de bestelling geplaatst moeten zijn.

6) Verdeling werkingssubsidies – Infrastructuursubsidies – Projectsubsidies 2014
De verdeling van de eerste werkingssubsidies wordt voorgesteld.
Hierbij het overzicht:
Totaal aanvragers – 21 verenigingen
KF EMM Hulshout
KF Vereenigde Vrienden
KWB Hulshout
KF De Vredegalm
Femma Hulshout
KVLV Hulshout
Toneel De Hulst
Sint-Adriaankoor
Heemkring Wadja
Ziekenzorg Hulshout
Born2Act
Gezinsbond Houtvenne
Ziekenzorg Westmeerbeek
OKRA Hulshout
KWB Westmeerbeek
Gezinsbond Hulshout
Ziekenzorg Houtvenne
Modelbouwteam HH
Davidsfonds HH
Unizo HH
Willemsfonds
Sint-Ceciliakoor

Totaal

66
46
36
35
35
33
31
29
29
29
26
25
25
25
23
23
21
21
19
0
0
0

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0
0

1601,16
1115,96
873,36
849,10
849,10
800,58
752,06
703,54
703,54
703,54
630,76
606,50
606,50
606,50
557,98
557,98
509,46
509,46
460,94

15000 euro
1000 (50 x 20) basissubsidie
14000/577: 24,26 euro/punt
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Voor 2014 worden er ook voor de laatste keer SEMU-licenties uitbetaald.
Op de gemeenteraad van december zal dit reglement, samen met het subsidiereglement voor
jeugdopleidingen ingetrokken worden.
SEMU

Totaal: 724,75 euro
FF Houtvenne
162,50
FF Hulshout
308,75
FF Westmeerbeek
133,25
Sint-Ceciliakoor
120,25

Opmerkingen


Jan M vraagt of het wel wettelijk is om bij het indienen van de subsidie-aanvragen te
vragen naar de ledenlijsten van de verenigingen. Vallen de gegevens van de leden ook
niet onder de wet op de privacy. Vanuit Ziekenzorg Westmeerbeek is hier enige
bezorgdheid rond. Ze zijn dan ook niet akkoord met het verplicht indienen van deze
lijsten.
Sander kijkt na wat het huidige wettelijke kader omtrent opvragen van ledenlijsten is.



De werkingssubsidies zijn geen dekking van de werkelijke kosten van elke vereniging. Ze
zijn ondersteunend in een werking. Het is belangrijk dat dit heel duidelijk is. Vroeger
werd er heel subjectief een klein aantal toelages op naam gegeven, vanaf nu is er een
deftig budget voorbehouden voor alle erkende cultuurverenigingen. We willen dit op een
heel transparante en objectieve manier verdelen. Dit wordt als een heel goede en
positieve evolutie ervaren.



Er is bij sommige verenigingen enige terughoudenheid over het toetreden van extra en
nieuwe verenigingen. Als steeds dezelfde pot, verdeeld moet worden over meerdere
vereningen wordt het stukje voor elke vereniging uiteraard altijd kleiner. Dit mag echter
er niet voor zorgen dat nieuwe verenigingen zich niet welkom zouden voelen in de
cultuurraad.
Een idee zou zijn om de totale pot voor werkingssubsidies volgend jaar iets te laten
groeien. Dit kan eventueel op advies van de cultuurraad. Rist engageert zich al namens
het bestuur om de pot volgend jaar te verhogen met 766,00 euro (totaal 15766,00 euro).



Indien mogelijk zouden we bij een eerste herwerking van het reglement ook extra taksen
(zoals bvb SEMU) kunnen mee opnemen als post die in te brengen is bij de
werkingssubsidies.



De 5% subsidievermindering die volgend jaar vanuit de Vlaamse Overheid wordt
doorgevoerd, gaan we enkel doorrekenen bij de projectsubsidies (Deze pot wijzigt dus
ongeveer van 17000 euro naar 13700 euro)



Budgetwijzigingen tussen posten binnen de cultuursubsidies, kunnen we volgend jaar
(indien nodig) nog eventueel doorvoeren in oktober 2015. De uitbetaling is volgend jaar
voorzien in december 2015.
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Projectsubsidies 2014: zie overzicht
Berenjacht
Lekkerbekkentocht
Guido Belcanto
Vers geperst
Sweet Halloween Markt
Kerstsamenzang
Inhuldiging vernieuwing kerststal
Buurtfeest Yzermaal
Buurtfeest De Schrans
Buurtfeest Tiendenstraat
Nieuwjaarszingen Pa-zaal KWB

50,00
200,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
70,00
70,00
70,00
70,00

Voorlopig totaal van de aanvragen: 3030,00 euro
Het overzicht van de infrastructuursubsidies wordt pas volgende vergadering gegeven. Een
investeringsprogramma kan immers pas na 1 decmber opgemaakt worden.

7) Varia


Kasverslag rekening cultuurraad: Er is dit jaar 600,00 euro toelage bijgekomen van de
gemeente. Kosten zijn geweest: 50,00 berenjacht, 200,00 lekkerbekkentocht, 400,00
uitstap seniorenraad en 165,00 ronddragen folders vrijetijdsdiensten herfstaanbod.
Stand zichtrekening: 4636,23 euro.
Indien er nuttige en leuke ideeën zijn, om een deel van ons werkingsbudget aan te
besteden, zijn deze steeds welkom!



Contactgegevens leden cultuurraad: zie bijlage
Deze gegevens zijn enkel bestemd voor gebruik binnen de cultuurraad.



Spandoek/communicatie ivm ondersteuning projecten
Communicatie bij projecten of infrastructuurwerken die gesubsidieerd worden door
de gemeente, is heel belangrijk. In het reglement staat heel duidelijk dat er op ALLE
communicatie (zowel op papier/digitaal/…) het logo van gemeente Hulshout moet
opgenomen worden. Het te gebruiken logo staat ter beschikking op de website bij de
aanvraagformulieren van de subsidies.
Enkele projecten hebben dit nu niet volledig gedaan. Enkel dit jaar wordt dit door de
vingers gezien, vanaf volgend jaar niet meer.
Er is tevens beslist om een spandoek te ontwerpen die bij projecten die gesteund
worden, zichtbaar dient opgehangen te worden.



Advies beleidsprioriteiten 14-15-16
Het addendum 2 m.b.t de beleidsprioriteiten bij het subsidiereglement
infrastructuursubsidies werd voor advies voorgelegd.
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De Cultuurraad geeft een gunstig advies over het addendum 2 m.b.t de
beleidsprioriteiten bij het subsidiereglement infrastructuursubsidies.
De beleidsprioriteiten 2014 Feesten in de eigen omgeving
2015 Duurzaamheid
2016 Huisvesting van jeugdverenigingen
zijn positief geadviseerd.
Alle ideeën voor prioriteiten voor 2017 en later, zijn steeds welkom.


Er wordt binnenkort ook ingestapt in het UIT-netwerk. Meer info hierover volgende
cultuurraad.



Er zijn kaftjes voorzien voor elk lid elke vergadering. Graag alke vergadering uw kaftje
leegmaken en laten liggen op tafel. Op die manier hebt u steeds alle documenten in
handen, ook als u eens een keer niet kan komen.



Nacht van het kempens erfgoed: Promo voor een superactiviteit nu vrijdag 24
oktober 2014.



De vergaderdatums voor 2015 worden volgende vergadering vastgelegd.



Rondreizende vergaderlocaties
De volgende vergadering laten we doorgaan op de locatie van de fanfare van
Hulshout.

Einde: 22.30 uur

Volgende vergadering: Donderdag 4 december 2014 om 20.00 uur in het fanfarelokaal van Hulshout
(Kapelaniestraat te Hulshout)

8

