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

Afwezig/verontschuldigd

Verslaggever

Start: 20.00 uur
De cultuurraad gaat door in het fanfarelokaal van KF E.M.M. in Hulshout. We werden geweldig in de
watten gelegd als cultuurraad, waarvoor nogmaals een welgemeende dank-je-wel!
1) Goedkeuring verslagen vorige vergaderingen
De verslagen van 18 september en 23 oktober worden goedgekeurd. De raad neemt ook kennis
van de verslagen van de afgelopen erkenningscommissies.
2) Advies Budget 2015
Op het overzicht worden samen alle verschillende posten overlopen. Er worden enkele
verduidelijkingen gegeven door Rist en Sander.
Vanuit de cultuurraad wordt een positief advies gegeven over het gedeelte “Cultuur” van het
budget 2015.
Enkele dingen staan nu niet onder cultuur geplaatst:
- Gemeenschapscentrum Westmeerbeek: inkomsten/uitgaven/opening?
- Nieuwjaarsreceptie
- Cultuurdienst
Dit dient naar volgend jaar toe duidelijk aangegeven te worden en moet zo volledig mogelijk
voorliggen. Eventueel kunnen zaken die zowel onder cultuur, als onder een ander beleidsdomein
zitten, ook hiermee ter info aan bod komen.
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3) Iedereen bibliothecaris – jaarplanning en afspraken
Er werd een overzicht gegeven van de volledige jaarplanning.
De afspraak is dat elke organiserende vereniging ten laatste de 15de van de maand vooraf aan
zijn/haar maand, zelf contact opneemt met de bibliotheek.
Ze overlopen dan het activiteitenprogramma en maken alle praktische afspraken.
KVLV Hulshout is gestart en het programma ziet er nu alleszins veelbelovend uit!
Vraag over promosysteem
1. Borden met wisselende houten bordjes
Er staan 5 aankondigingsborden voor activiteiten verspreid in Hulshout. Deze staan:
- Markt Hulshout (lichten Grote Baan-Booischotseweg)
- Pazaal Hulshout
- Gemeenteschool Grote Baan (‘d enneke)
- Plein Marco over Ramselsesteenweg in Westmeerbeek
- Centrum Houtvenne
Er is geen duidelijk gekend systeem voor verenigingen om via dit “bordjessysteem” ook hun
activiteit bekend te maken.
Tot nu toe werden deze vooral gebruikt door Toneel de Hulst, KWB Hulshout, Fanfare, …
Er dient zo snel mogelijk een nieuw, duidelijk en gebruiksvriendelijk systeem te komen dat voor
iedereen duidelijk is. Alle verenigingen moeten deze promomanier op dezelfde manier kunnen
gebruiken.
2. Frame bib
Het frame met vaste bibliotheekspandoek wordt geplaatst begin volgend jaar. Onder de vaste
spandoek, komt een wisselende spandoek voor verschillende activiteiten.
De eerste aankondiging hier op een spandoek wordt het jaarprogramma van Iedereen Bibliothecaris.
Later kunnen activiteiten van de bibliotheek, de gemeente of van de cultuurraad via hier ook
gepromoot worden.
3. Affichepalen
Affiches kan je laten ophangen op verschillende affichepalen op ons grondgebied. Deze moet je
bezorgen op het gemeentehuis en deze worden (betalend) opgehangen dan.
Algemeen wordt er voorgesteld om een overzicht van alle bestaande promotiekanalen op te stellen.
Er wordt een voorstel uitgewerkt en dit komt voor advies op de volgende CR. Hierna wordt dit
voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen.

4) “Dag van de cultuurraad” – workshopdag
De workshopdag wordt helemaal voorgesteld (zie bijlage).
Iedereen is van harte welkom om in te schrijven op deze dag. Deze zal op kosten van de cultuurraad
georganiseerd worden en is voor alle vernigingen en deelnemers volledig gratis.
Ook alle jeugd- en sportverenigingen worden uitgenodigd, net zoals seniorencommissie of GAPH.
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5) Aankoop mobiel podium – uitleenreglement
Er wordt een mobiel podium aangekocht om beschikbaar te stellen voor alle verenigingen.
Dit zal gekocht worden omdat er een overschot is op de infrastructuursubsidies, dat we graag toch
aan cultuur zouden willen besteden in Hulshout.
Het is een podium van 24m² en de kostprijs is 15.000 euro.
Voor de uitlening van het podium is een voorlopig 1ste ontwerp gemaakt als denkoefening.
Enkele opmerkingen/tips/advies:
-

Geen huurbedrag voor verenigingen

-

Minimum 1 maand op voorhand reserveren, niet veel langer liefst.

-

Uitleen aan particulieren mag, maar wel betalend en na voorrang gegeven te hebben aan de
verenigingen. Voor ontlening zou dan zeker een waarborg betaald moeten worden ook.

-

Goed nadenken over het systeem om schade vast te stellen en ervoor te zorgen dat het
podium steeds proper terug wordt afgeleverd.

-

Mogelijkheid om dit mee onder te brengen met alle andere materialen die ontleend kunnen
worden in het evenementenloket.

-

1ste aanvrager = eerst

Er wordt voorgesteld om zeker te gaan kijken bij de reeds bestaande reglementen van Heist-op-DenBerg en Herenthout. Hier loopt de uitlening goed, dus we kunnen die reglementen zeker als basis
gebruiken.
6) Voorstel investeringsprogramma – verdeling Infrastructuursubsidies
Het investeringsprogramma wordt voorgesteld en er is een voorstel bij ter verdeling van de
infrastructuursubsidies van 2014.
De cultuurraad geeft een gunstig advies over het investeringsprogramma 2014 en de verdeling van
de infrastructuursubsidies van 2014.
7) Varia
-

Spandoek/communicatie ivm ondersteuning projecten
De spandoeken voor de projecten zijn er. Graag gebruiken bij alle projecten die
gesubsidieerd worden. De vereniging is zelf verantwoordelijk om deze te gaan afhalen op de
cultuurdienst (bibliotheek). Er zijn er 2 grote en 1 kleine beschikbaar.

-

Gemeente Hulshout stapt vanaf volgend jaar in het UiT-netwerk. Alle informatie wordt nog
aan alle vernigingen bezorgd. Dit zou een grote meerwaarde moeten gaan betekenen bij de
volledige vrijetijdscommunicatie. Er worden ook 2 UiT-infosessies aangeboden. Alle
verenigingen mogen hier met 2 afgevaardigden voor inschrijven. Alle info vindt je ook in
bijlage.

-

Rondreizende vergaderlocaties
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Volgende cultuurraad zijn we welkom in het KWB-lokaal. Dit is in het bovenzaaltje aan de
parochiezaal van Hulshout. Waarvoor alvast dank!
-

De vrijwilligers van Tuinhier willen ook graag aansluiten bij de cultuurraad. Hiervoor moeten
ze voor 15/03 een erkenningsaanvraag doen bij de cultuurdienst. Sander bezorgt alle info
aan Jan Pauwels.
De documenten worden samen met het verslag doorgemaild.

-

Deadline indienen van aanvragen voor infrastructuursubsidies voor 2015 is 15 maart 2015.
Alle documenten en reglement staan op de website.

-

11 januari 2015 is het nieuwjaarsdrink in Westmeerbeek. De gemeente trakteert en iedereen
is van harte welkom!

-

Er komt een overleg om te bekijken of het mogelijk is om eenheidstarieven te kunnen gaan
hanteren bij de 3 verschillende parochiezalen. Volgende cultuurraad komt hier hopelijk
positief verslag van.

-

Er is een plan voor de ganse site van de Schoolstraat. De verbouwingswerken zijn al gestart
daar.

-

Het zou leuk zijn om deel te nemen aan Erfgoeddag 2015. Sander neemt contact op met
heemkring Wadja om eens te kijken wat er eventueel mogelijk is.

-

Er is een voorstel of het niet aangewezen is om aanwezigheid op een cultuurraad ook te
waarderen met extra punten bij de werkingssubsidies.
Het huidige puntensysteem wordt eens bekeken door het klein bestuur. Zij komen één van
de volgende cultuurraden met een eventueel voorstel voor herwerking. Dit wordt dan
besproken op een volledige cultuurraad.

-

De cultuurdienst organiseert ook activiteiten. Als je als vereniging hieraan deelneemt krijg je
extra punten bij de berekening van je werkingssubsidies. De eerste activiteit van de
cultuurdienst is de workshopdag op 21/02/2015. Inschrijven via de cultuurdienst.

-

Volgend werkjaar plannen we ook de evaluatie van een aantal reglementen.

-

Data 2015:


februari: 12/2 in de parochiezaal van Hulshout



April: 23/4 in het GC Westmeerbeek



Juni



September: optioneel



November

-

Voorzitster Hildegarde bedankt iedereen voor de aangename samenwerking dit jaar in de
cultuurraad. Ze trakteert iedereen alvast op een drankje aan den toog.

-

Hildegarde, merci en schol!

Einde: 22.30 uur
Volgende vergadering: Donderdag 12 februari 2015 om 20.00 uur in de parochiezaal van Hulshout.
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