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VERSLAG

Algemene vergadering cultuurraad

Datum vergadering
Aanwezig

Donderdag 23 april 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), Jef Verhaegen (Toneel De Hulst)
Jan Monsecour (Ziekenzorg Westmeerbeek), Maria Van den
Eynde (Ziekenzorg Hulshout), René Wouters (St. Adriaankoor),
Georges Korthoudt (OKRA Hulshout), Danny Valkiers (KWB
Westmeerbeek), Ria Schellens (KVLV Hulshout), Albert Serneels
(KF Vereenigde vrienden), Ronny Broeckx (Modelbouwteam
Hulshout), Davy Leers (Born2Act), Walter Tops (Sint-Ceciliakoor),
Jan Van Eynde (Stekkebijters Houtvenne), Luc Schepers
(Stekkebijters Houtvenne), Rist Heylen (schepen cultuur).
Leon Daems (Heemkring Wadja), Christine Van den Biesen
(Gezinsbond Hulshout), Yolande Van Meerbeeck (Ziekenzorg
Hulshout), Corry Van Loo (Femma Hulshout), Marina Feyaerts
(Femma Hulshout), Viviane Van Thielen (KVLV Hulshout), Daisy
Schellens (Unizo Hulshout), Luyten Brigitte (Ziekenzorg
Houtvenne), Gunter Van Rooy (Willemsfonds), Rigo Huyskens
(Landelijke Gilde Westmeerbeek).
Sander Ooms

Afwezig/verontschuldigd

Verslaggever

Start: 20.00 uur
De cultuurraad gaat door in het lokaal van toneelvereniging De Hulst.
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 Jan
en Luc van de Stekkebijters en Walter van het Sint-Ceciliakoor!
1) Goedkeuring verslag vorige vergadering
Volgende opmerkingen worden doorgegeven:
- Vrijetijdspas: Enkele verenigingen deden al navraag binnen hun eigen werking of ze in de
toekomst eventueel open zouden staan om korting te geven op hun eigen activiteiten aan
mensen met een vrijetijdspas.
Bij Davidsfonds Hulshout was de reactie hierop positief, bij ziekenzorg Hulshout eerder
afwachtend.
- Foto op de vrijetijdspas: Deze zal niet op de pas komen, te hoge drempel voor gebruikers, VTpas te tonen samen meyt bijhorend ID. Er moet opgepast worden dat we met de vrijetijdspas
zeker niet nog meer stigmatiseren.
In de toekomst is er een mogelijkheid om de werkingssubsidies te koppelen aan het gebruik
van de vrijetijdspas.
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-

Er wordt aangegeven dat het heel belangrijk is om terug te koppelen aan de adviesraad nadat
een punt op de gemeenteraad behandeld is. Enkel op die manier weten de verenigingen wat
er met hun advies verder gebeurd is. Hier zal in de toekomst nauwlettend op toegekeken
worden.

Tenslotte wordt het verslag unaniem goedgekeurd.
2) Voorstelling Hulshout als fairtrade-gemeente (door Ivy Korthoudt)
Ivy Korthoudt (duurzaamheidsambtenaar van de gemeente) stelt het traject voor om van Hulshout
een faitrade-gemeente te kunnen maken.
Dit traject zou nu opgestart worden. De eerste stap is de oprichting van een trekkersgroep
hiervoor.
Er wordt een oproep gelanceerd aan alle geïnteresseerden / kandidaten om hun gegevens te
bezorgen aan Sander of Ivy.
Een eerste bijeenkomst wordt binnenkort vastgelegd.
3) Overzicht nieuwe verenigingen en afgevaardigden
-

Stekkebijters: nieuwe toneelvereniging uit Houtvenne.
Vraag omtrent opstartsubsidies:
 Kunnen we deze subsidie voorzien? Van welk budget?
 Elke vereniging heeft het moeilijk om op te starten. Er wordt aangegeven dat het
organiseren van winstgevende activiteiten (eetdagen/bloemenmarkt/…) kan helpen om
een startbudget bij elkaar te krijgen.
 Toneelverenigingen kunnen (zeker bij de start) ook bij elkaar terecht om materialen te
gebruiken of te ontlenen.
 Voorlopig is er geen mogelijkheid om via het bestaande subsidiesysteem een opstartende
vereniging te ondersteunen.
 We herbekijken de subsidiereglementen tegen sepetember 2015 voor een inhoudelijke
evaluatie.
Er is nog wel een vraag om even te bekijken of een erkenning al wel kan nu. Willemsfonds
Hulshout kan ook nog geen subsidies krijgen, maar wordt wel uitgenodigd voor de cultuurraad.
De erkenning van beiden wordt tegen volgende CR bekeken.

-

Sint-Ceciliakoor: koor uit Westmeerbeek. Ze hebben al een jarenlange werking. Walter Tops is
hun afgevaardigde in de cultuurraad?

-

Landelijke Gilde Westmeerbeek: Hun aanvraag moet nog aangepast worden. Er zijn nog
verschillende bestuursleden tekort. De aanvraag moet eerst nog vervolledigd worden. Rigo
Huyskens is de nieuwe afgevaardigde.

4) Evaluatie workshopdag voor de verenigingen
De evaluatie zit bij de bijlages.
Extra opmerkingen:
 Teveel in te korte tijd.
 Volgende keer misschien minder uitgebreid doen.
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Het voorstel van de cultuurraad is om dit minstens elk jaar 1 keer te organiseren. Het had een
positieve invloed op de werking van de verenigingen.
Alle ideeën voor de 2de workshopdag zijn welkom op de cultuurdienst!
5) Advies uitleenreglement materialen
Opmerkingen:
 Schade: In de praktijk zal blijken dat het soms moeilijk wordt om praktisch altijd alle
eventuele (kleine) schade vast te stellen.
 De reservatieperiode van minstens 1 maand voor het evenement moet gerespecteerd
worden.
De Cultuurraad geeft een gunstig advies, mits volgende opmerkingen over het uitleenreglement voor
gemeentelijke materialen.
-

Art.5 Schade: Uitlenende vereniging moet vervangen worden door ontlenende vereniging.
Indien er reserveringen zijn van 2 verschillende verenigingen binnen hetzelfde weekend (en ze dus
zelf voor het doorgeven van het podium zorgen), is het aangewezen dat door de gemeente een
standaarddocument ter beschikking wordt gesteld, waarop eventuele schade gemeld kan worden,
en hetwelke ondertekend kan worden door beide partijen bij het doorgeven.

6) Infrastructuursubsidies – Investeringsprogramma 2015
Het investeringsprogramma 2015 wordt op de volgende cultuurraad voorgesteld. De verschillende
aanvragers worden even overlopen.
De volgende cultuurraad zal er dan ook een definitief advies gegeven moeten worden voor het
investeringsprogramma.
Dossiers voor infratsructuursubsidies 2016 dienen ingediend te zijn voor 15 oktober 2015.
7) Vital Celenplein – Participatietraject

-

In de bijlages zit een brief over de toekomstige herinrichting van het Vital Celenplein. Hiervoor
wordt er een participatietraject georganiseerd. Vanuit de cultuurraad worden volgende mensen
afgevaardigd:
Ronny Broeckx
Frans Bruyndonckx
Hildegarde Raeymaekers (vervanger)
René Wouters (gaat opvolgen voor het GAPH-comité)
Er volgt een terugkoppeling over dit traject op 11 juni 2015.

8) Feestelijk openingsweekend 1 & 2 mei GC WMB
Het programma wordt overlopen. De werkgroep heeft al meerdere malen vergaderd en alles is
stilaan volledig in orde. Er is een subsidie voor een bijzonder eenmalig samenwerkingsproject
vrijgemaakt.
De volledige cultuurraad is uiteraard van harte welkom op vrijdag en zaterdag op dit
openingsweekend.

3

9) Dossier promotie – extra advies
Alle promotiekanalen die de gemeente aanbiedt, gaan bekeken worden om ze allemaal te
optimaliseren.
Er werd reeds een advies over de houten publiciteitsbordjes gegeven door de cultuurraad.
Er wordt nu een volledig dossier uitgewerkt waarin alle kanalen en de nieuwe afspraken hierover
opgelijst worden voor alle vernigingen.
Welke promokanalen kunnen nog beter benut worden?
 Vrije radio’s: Radio Heultje en radio Apollo
 Perscontacten oplijsten en doorgeven
 Gegevens van alle afgevaardigden van de cultuurraad. Lijst updaten en aan iedereen
doorsturen en bezorgen. Sander zal dit doorsturen.
Er wordt gestreefd om dit dossier en dit overzicht voor de zomer nog rond te krijgen.
10) Varia
-

Iedereen bibliothecaris: Heel leuk project! Merci bibliotheek!
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.
Vanuit de cultuurraad is er de vraag om dit project te herhalen volgend jaar. Sander geeft dit
door aan de beheerraad van de bibliotheek.

-

Jul Schellens dichtbundel: Jul Schellens (schrijver uit Westmeerbeek) heeft een nieuwe
gedichtenbundel uit. Vanuit de cultuurdienst ondersteunen we hem met een locatie en
receptie bij de lancering van het boek.
Er kan geen budget vrijgemaakt worden vanuit de cultuurraad ter ondersteuning.
Als de datum voor de lancering gekend is, wordt de cultuurraad op de hoogte gebracht.

-

Bloemenmarkt 1 mei 2015: Iedereen van harte uitgenodigd! Enkele Houtvense
cultuurverenigingen zullen ook een stand hebben op de markt.
Ga ze zeker steunen!

-

11/07 en 23/08 Hulshout picknickt: Hulshout picknickt is een nieuw initiatief. Meer info volgt
nog op de volgende cultuurraad.

-

Volkscafé’s: Nieuw superpopulair initiatief van de dienst toerisme. Alle info wordt
meegegeven op de vergadering.

-

Huur parochiezalen: Het verslag van het overleg tussen de parochiezalen en de nieuwe
bijhorende tarieven worden besproken.

-

25/04: KO – Bijenhotel – Hof ter Borght: Op 25 april zijn er vele activiteiten in Hulshout.
Opening van de nieuwe kinderopvang in Westmeerbeek, plaatsen van een bijenhotel aan ’t
Toreke en open dag in Hof ter Borght. Welkom!
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-

Vergaderdata 2015:
11/06 GC Westmeerbeek
12/11 BIB of gezinsbond Houtvenne
Misschien wordt er ook nog in september en/of december vergaderd (enkel indien nodig).

Einde: 22.30 uur
Volgende vergadering: Donderdag 11 juni 2015 om 20.00 uur in GC Ijzermael.
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