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VERSLAG

Algemene vergadering cultuurraad

Datum vergadering
Aanwezig

Donderdag 12 februari 2015
Hildegarde Raeymaekers (Davidsfonds), Willy Monsecour (KF
Eendracht maakt Macht), Philip De Bie (KF De Vredegalm), Rita
Clé (Gezinsbond Houtvenne), Walter Thijs (KWB Hulshout),
Frans Bruyndonckx (Toneel De Hulst), Paul Verelst (Toneel De
Hulst), Christine Van den Biesen (Gezinsbond Hulshout), Jan
Monsecour (Ziekenzorg Westmeerbeek), Maria Van den Eynde
(Ziekenzorg Hulshout), Yolande Van Meerbeeck (Ziekenzorg
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), Lotte Thys (Born2Act), Rist Heylen
(schepen cultuur).
Jef Verhaegen (Toneel De Hulst), Ria Schellens (KVLV Hulshout),
Viviane Van Thielen (KVLV Hulshout), Daisy Schellens (Unizo
Hulshout), Luyten Brigitte (Ziekenzorg Houtvenne), Ronny
Broeckx (Modelbouwteam Hulshout), Davy Leers (Born2Act),
Sander Ooms

Afwezig/verontschuldigd

Verslaggever

Start: 20.00 uur
De cultuurraad gaat door in de vergaderzaal van KWB Hulshout boven de parochiezaal in Hulshout.
We werden geweldig in de watten gelegd als cultuurraad, waarvoor nogmaals een welgemeende dankje-wel!
We overlopen eerst de aan- en afwezighedenheden en heten de nieuwe leden welkom. Welkom Lotte!
1) Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
2) Advies vrijetijdspas Hulshout
Het voorliggende reglement wordt overlopen en helemaal besproken.
Er zijn enkele vragen naar de toekomst toe:
- Vanaf wanneer mogen/moeten de verenigingen mee in de boot?
- Hoe gaat dit verlopen?
Ideeën via werkingssubsidies, projectsubsidies, via terugbetaling, als gewoon engagement, …
Verder wordt ook de UiT-pas voorgesteld. Dit is een alternatief, maar hiervoor moeten we eerst
in een voortraject geraken.
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Er is een grote vrees dat er nu voor de opstart veel te weinig activiteiten in het aanbod zitten,
waardoor de pas al van bij de start gedoemd is te mislukken.
We moeten ook alles in de juiste context zien, en geen te grote inspanningen vragen voor kleine
zaken.
De Cultuurraad geeft een gunstig advies
infrastructuursubsidies,mits volgende opmerkingen:



over

de

vrijetijdspas

voor

de

Artikel 3: een “recent” attest: is dit niet te vaag geformuleerd? Moet dit niet concreter? Attest
van bvb max. 1jaar oud, ..
Op de vrijetijdspas zou een foto voorzien moeten worden. Hierdoor dient men niet ook nog
altijd naar de identiteitskaart te vragen. Vanaf het moment dat de verenigingen mogen
instappen, zouden ze heel graag op alle vrijetijdspassen een foto hebben.

Sommige verenigingen willen zeker graag instappen en op tijd betrokken worden bij de opstart
van de vraag hieromtrent.
3) Advies budgetwijziging besparingsmaatregelen mbt cultuur
De besparingsmaatregelen in de cultuursector werden toegelicht aan de Cultuurraad.
De toelage die de gemeente ontvangt zal dalen met 5%.
Het bestuur stelt voor om de budgetwijziging enkel te doen op het onderdeel “projectsubsidies”. Deze
bedroegen voor dit jaar 17000 euro. Dit bedrag zou dan verminderen. Nieuw beschikbaar saldo is dan
13800 euro.
De budgetten voor werkingssubsidies en infrastructuursubsidies blijven ongewijzigd.
De Cultuurraad geeft een gunstig advies over de voorgestelde budgetwijziging nav de
besparingsmaatregelen in de cultuursector.
4) “Dag van de cultuurraad” – workshopdag
De workshopdag is een groot succes. Er zijn heel veel inschrijvingen, waarvoor dank.
Het programma, in bijlage, wordt nog eens overlopen.
Indien er nog extra mensen willen deelnemen, dienen ze dit heel snel aan Sander door te geven.
Voorlopig zijn we met een 50-tal deelnemers. Ook de verdeling over de verschillende workshops zit
goed, dus iedereen kan zijn voorkeur behouden.
5) Uitleenreglement materialen – evenementenloket
Alle materialen, inclusief mobiel podium, zullen opgenomen worden in een globaal uitleenreglement.
De uitleningen gaan dan kunnen gebeuren via het evenementenloket.
Een voorstel voor dit uitleenreglement zal volgende cultuurraad op de agenda staan.
Voorlopig is er geen extra budget voorzien om dit jaar het mobiel podium al uit te breiden.
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6) Gemeenschapscentrum Westmeerbeek – naam en opening
Timing:
1/03 Overdracht van de zaal
01/04 Opening van de zaal – start verhuur
01/05 – 02/05 Feestelijk openingsweekend
Voorstel voor een bijzonder project: 3 fanfares – Barbara Dex – Mighty Moose Band
Gratis inkom
Via bijzondere projectsubsidies
Er wordt een werkgroep opgericht van de 3 fanfares. Sander zal deze ook bijwonen. Het budget moet
heel goed in het oog gehouden worden.
5000,00 euro is het maximum volgens de cultuurraad. Hier zal nauwgezet op toegezien worden.
De beheerraad van het gemeenschapscentrum zal de coördinatie van het hele feestweekend doen.
Het wordt een topweekend!
Week na de krokusvakantie zal er overleg plaatsvinden tussen de fanfares en Jan M. (afgevaardigde
beheerraad).
Alle ideeën/voorstellen voor een nieuwe naam zijn welkom! Voorstel: GC Klein Brussel, …
Geef maar door aan de cultuurdienst..
7) Deadline erkenningsaanvragen en subsidies
Heel belangrijk – Goed in het oog te houden:
-

-

31/03/15
Erkenningsaanvragen (let wel: ENKEL indien er wijzigingen zijn binnen jullie
eigen gegevens, anders hoeft dit dit jaar niet, en worden de indieningen van vorig jaar
uitzonderlijk verlengd).
15/03/2015
Infrastructuursubsidies
15/10/2015
Deadline voor de werkingssubsidies

8) Varia
-

Iedereen bibliothecaris: Dit project loopt heel goed. Er gebeuren leuke en originele activiteiten
in de bib. Het lijkt een win-win situatie voor zowel bib als de verenigingen te zijn.
Er wordt wel gevraagd aandacht te hebben om steeds 2 weken vooraf het programma van uw
vereniging door te komen geven aan de verantwoordelijken van de bib.

-

Communicatie activiteiten:
De gemeente beschikt over 5 locaties waar ze de mogelijkheid aanbieden om via houten
bordjes reclame te maken voor een activiteit van een vereniging.





Deze staan:
Centrum Hulshout: Grote Baan-Booischotseweg
Pa-zaal Hulshout
School Grote Baan – d’Enneke
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Stationsstraat – Ramselsesteenweg Westmeerbeek
Kerk Houtvenne
Er was nog nooit een duidelijk gebruiksreglement voor dit publisysteem.
De cultuurraad stelt voor een reglement te ontwerpen, rekening houdend met deze
voorstellen:

-

Technische dienst voorziet zelf houten bordjes op de juiste maat. Deze kunnen aangekocht
worden door de verenigingen.
Stickers bestellen verenigingen zelf (er wordt een mogelijkheid voorgesteld, maar de keuze ligt
vrij bij elke vereniging)
Voorwaarden is dat sticker wit is met een blauwe bedrukking op.
Verenigingen gaan borden zelf plaatsen en weghalen.
Borden mogen max 1 maand voor het evenement en 1 week erna gehangen worden.
Dit voorstel wordt als advies aan het bestuur doorgegeven.
Er wordt ook nog eens een oproep gedaan om digitale informatieborden aan te schaffen, zoals
in vele buurdorpen.

-

UiT-netwerk
De info wordt nog eens doorgestuurd naar al degene die deze nog niet ontvangen hadden.

-

Vergaderdata 2015
23/04 Toneel De Hulst
11/06 GC Westmeerbeek
12/11 BIB (Gezinsbond Houtvenne?)
Misschien wordt er ook nog in september en/of december vergaderd (enkel indien nodig).

Einde: 22.30 uur
Volgende vergadering: Donderdag 23 april 2015 om 20.00 uur in lokalen van Toneel De Hulst.
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