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De voorzitter opent de vergadering om 20.10u

Behandelde punten
1

Verslag vorige vergadering (4 oktober 2006)
Geen opmerkingen.

2

Kennismaking met de leden

3

Verkiezing dagelijks bestuur, bestuursfuncties en vertegenwoordiging

−

Overeenkomstig het huishoudelijk reglement dient de Algemene Vergadering de leden van het
dagelijks bestuur aan te duiden (maximum 11), de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris.
Ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van 5 maart 2007, houdende goedkeuring van het statuut
van de milieuraad, werd de cultuurraad tevens verzocht twee afgevaardigden en 2 plaatsvervangers voor de milieuraad aan te duiden.

−

Voor de vermelde functies worden door de algemene vergadering volgende personen gekozen:
o bestuursleden

o
o
o
o

voorzitter
ondervoorzitter
secretaris
afgevaardigde milieuraad

:

:
:
:
:

Berghmans Hans, De Winter Ria, Heirman Adriaan, Joillet
Francine, Maelfeyt Katrijn, Monsecour Jan, Saelen Jos,
Swerts Anne, Van der Borght An
Francine Joillet
An Van der Borght
Jan Kindermans
Haepers Maria

−

De schepen van cultuur, Anja Leflot, wordt uitgenodigd op alle vergaderingen, zodat de directe
communicatie met het bestuur verzekerd is.

−

Jan Kindermans is aangeduid door de gemeenteraad om de cultuurraad te ondersteunen en woont
alle vergaderingen bij. De secretarisfunctie zal door hem uitgeoefend worden zolang geen bestuurslid zich kandidaat stelt.

−

Volgende vacatures blijven openstaan zolang zich geen kandidaten aandienen:
o 1 afgevaardigde en 2 plaatsvervangers in de milieuraad
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Wijziging van het huishoudelijk reglement

−

Het huishoudelijk reglement van de cultuurraad werd samen met de dagorde aan alle leden toegestuurd. Daar dit reglement op enkele punten dringend aan herziening toe was, werd in het dagelijks bestuur van 14.02.2007 een voorstel tot wijziging uitgewerkt. Aan de algemene vergadering
van 29.03.2007, worden de voorgestelde wijzingen en het “ontwerp aangepast huishoudelijk reglement van de Cultuurraad van Hulshout” (zie bijlage) toegelicht en voorgelegd ter goedkeuring.

−

Bij de toelichting van het ontwerp werd het volgende meegedeeld:
o De gemeenteraad moet aan de cultuurraad geen advies meer vragen inzake het jeugdbeleid
omdat de jeugdraad hiervoor thans bevoegd is. Dit is bepaald in het jeugddecreet en daar kan
het huishoudelijk reglement van de cultuurraad niets aan veranderen. Het belet geenszins dat
de cultuurraad nog bij het jeugdbeleid of bij concrete initiatieven voor de jeugd betrokken kan
worden. Afstemming van de verschillende beleidsdomeinen op elkaar blijft steeds wenselijk.
o Het decreet van 13.07.2001, dat het overleg en de inspraak inzake lokaal cultuurbeleid regelt,
bepaalt expliciet dat het gemeentebestuur niet (meer) gehouden is de cultuurraad om advies te
vragen over het ontwerp van de gemeentebegroting. Ook hier kan het huishoudelijk reglement
niet ingaan tegen de wet. De bevoegdheid van de cultuurraad om adviezen te verstrekken over
de inhoud van het cultuurbeleid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het gemeentebestuur, blijft wel gehandhaafd.
o De vroegere bepalingen over de samenstelling van de algemene vergadering wijken af van het
decreet van 13.07.2001. Een belangrijke wijziging is dat er geen rekening meer gehouden moet
worden met het evenwicht tussen de ideologische of filosofische strekking waartoe de leden
behoren. Tevens voorziet het decreet in de mogelijkheid om deskundigen inzake cultuur als
stemgerechtigd lid op te nemen. Naast de genoemde punten zijn er nogal wat nuanceverschillen.
Het is wellicht aangewezen om zo precies mogelijk de bewoordingen van het decreet in het
huishoudelijk reglement over te nemen.
o Om de toegankelijkheid van de cultuurraad voor personen met een handicap te bevorderen is
het wenselijk dat zij zich kunnen laten bijstaan door een vertrouwenspersoon als dit nodig is
om hun lidmaatschap te kunnen uitoefenen. Een dergelijke regeling bestond reeds voor de gemeenteraad, maar niet voor de cultuurraad.
o De erkenningscommissie werd tot nu toe steeds gevormd door de leden van het dagelijks bestuur. Van de voorziene mogelijkheid om hiervoor nog een afzonderlijke groep te verkiezen
werd nooit gebruik gemaakt, men heeft dit nooit als noodzakelijk ervaren.

−

Het ontwerp van aangepast huishoudelijk reglement wordt door de algemene vergadering goedgekeurd en zal ter bekrachtiging aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
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Activiteitenprogramma
Algemeen opzet
Zoals alle leden reeds hebben kunnen lezen in het toelagereglement, beschikt de cultuurraad over
een bescheiden budget, waarmee onder andere eigen activiteiten kunnen worden georganiseerd.
We hebben altijd gezocht naar initiatieven die enigszins verschillen van wat reeds door anderen
wordt gedaan. Dat is niet altijd gemakkelijk want er zijn veel actieve verenigingen in onze gemeente die schitterend werk leveren. Het onderstaande programma werd nog onder het vorig dagelijks
bestuur uitgewerkt. Alleen voor ‘Diep in Congo’ werd reeds een engagement aangegaan, de overige
punten worden bij wijze van voorstel aan de nieuwe algemene vergadering voorgelegd.

Vrijdag 27 april 2007, Lezing Peter Verlinden:
‘Diep in Congo - Het verloren paradijs’
VRT-jounalist Peter Verlinden geeft geregeld lezingen voor verenigingen over Congo. Daarbij
wordt de huidige moeilijke situatie verklaard vanuit historisch perspectief vanaf de koloniale tijd.
Het vorig bestuur heeft nog beslist om Peter Verlinden te vragen voor een dergelijke informatieavond. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 27 april 2007, om 19.30u in de parochiezaal van Hulshout.
(Een eerder vooropgestelde plaats en datum, 20 april in Het Gezinsbondlokaal te Houtvenne, bleek
niet mogelijk)
Het eerste gedeelte bevat onder meer enkele korte televisiereportages. In het tweede gedeelte
wordt een dialoog aangegaan met het publiek over mogelijke oplossingen voor de toekomst. De lezing zou ongeveer 2 uur in beslag nemen. Tussenin is er een korte pauze waarin de aanwezigen iets
kunnen drinken (koffie, water, frisdrank, ...). Aan de medewerkers van de Wereldwinkel zal gevraagd worden of zij de drank willen leveren en de tap doen, bij wijze van promotie.
De toegang is gratis, de drank is te betalen. De vergoeding voor de spreker bedraagt €250 en
voor de zaal €80.
Tijdens de vergadering zegden een 8-tal cultuurraadleden hun medewerking toe voor het klaarzetten en opruimen/opruimen van de zaal. Er wordt afgesproken vanaf 18.00u.
Iedereen wordt vriendelijk verzocht om het uitgedeelde promotiemateriaal te helpen verspreiden.
Wie meer affiches of flyers kwijtraakt kan deze onbeperkt bijkrijgen. In de kranten, op de gemeentelijke site en ‘Cultuurweb’ komt een aankondiging. De mandatarissen en het personeel van de
gemeente en het ocmw krijgen een bericht of flyer. De aankondigingsborden van de cultuurraad
worden herbeletterd.

Kamermuziekoptreden
Als vervolg op het optreden van Tom Hermans en Duo Kaylish in de St. Mattheüskerk, wordt voorgesteld om in het najaar opnieuw een muzikaal ensemble van hoge kwaliteit te engageren, namelijk
het Ensor-strijkkwartet. De Algemene Vergadering is akkoord, met dien verstande dat de uitkoopsom €1000 mag bedragen.

Aperitiefconcert
Eind september - begin oktober kan een volgende editie van het aperitiefconcert gepland worden
in Houtvenne. Hiervoor zoeken we steeds ‘gevorderde’ amateur-musici die in Hulshout wonen of
een band hebben met de gemeente. We kunnen ze onder meer opsporen via de muziekacademies
van naburige gemeenten. Voor het programma mikken we gewoonlijk op solisten en kleine groepjes.
Bestaande formaties met een zekere achterban kunnen helpen om publiek te trekken.

Busuitstap
Het voorstel om een bus naar een evenement in één van de grotere culturele centra in te leggen is
al eerder naar voor gebracht in de cultuurraad. Dit zou eventueel ook in samenwerking met een
andere gemeente kunnen georganiseerd worden, om voldoende deelnemers te vinden. Hiervoor
moeten tijdig een aantal kaarten gereserveerd worden, die desnoods ook nog kunnen afgezegd
worden tot op een bepaalde datum.
Dit kan bepaalde zaken beter bereikbaar maken voor mensen die er tegenop zien om ’s avonds nog
ver de baan op te gaan. Rolstoelfaciliteiten op de bus zouden overigens mooi meegenomen zijn.
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Varia
Gemeentelijke sportinfrastructuur
Alle verenigingen ontvingen een schrijven van het gemeentebestuur, dd. 21.02.2007, i.v.m. het
toekomstig gebruik van het vernieuwde sportcomplex. Geïnteresseerde verenigingen werd gevraagd vóór 31 maart contact op te nemen met Evi Discart van de dienst Welzijnszaken voor overleg. De marktconforme richtprijzen voor de huur van de sprothal en de tarieven van het zwembad
werden bijgevoegd.
Verschillende verenigingen zijn reeds op de uitnodiging ingegaan. Alle wensen en opmerkingen zijn
genoteerd door Evi Discart en worden doorgegeven aan het schepencollege. Sommige verenigingen
hebben bedenkingen geuit over de betaalbaarheid van de meegedeelde bedragen, de logica van het
tarievensysteem en over specifieke infrastructurele noden waaraan niet zou voldaan zijn.
De aanwezige vertegenwoordigers van de meest betrokken verenigingen brengen hun opmerkingen
ook in de cultuurraad naar voren bij de varia. Slechts een beperkt aantal cultuurraadleden is goed
vertrouwd met deze problematiek. De opening van de nieuwe accommodatie is wel voor zeer binnenkort. Om de dialoog vorm te geven en tot zinvolle actie te komen, werd aan de belanghebbenden gesuggereerd om elk afzonderlijk een kostenraming op te maken, vervolgens eventueel te gaan
samen zitten en een gemeenschappelijk standpunt t.o.v. het gemeentebestuur te formuleren.

Bekendmaking activiteiten via website
Er wordt gevraagd of activiteiten van verenigingen via de gemeentelijke site kunnen worden bekend gemaakt. De evenementen staan inderdaad vermeld onder de rubriek ‘ontspanning’ / ‘evenementen’ van de site. De kalender van het gemeenteblad wordt hierin overgenomen, met dit verschil
dat er na publicatie door de webmaster nog zaken kunnen worden aan toegevoegd. Zoals op de site
zelf wordt aangegeven, moet je daarvoor minstens een maand op voorhand een berichtje sturen
met de juiste datum, plaats en tijdstip en eventueel wat uitleg.
De voorzitter sluit de algemene vergadering om 22.15u
KINDERMANS Jan

JOILLET Francine

secretaris

voorzitter

Aanwezigheidslijst

Aanw. e-mailadres

Vereniging

Lid

Volkskunstgroep "Zonnedauw"

Berghmans Hans

X

Heemkring

Daems Leon

X

BBC Hulshout

X

Altis - Turnkring

De Roover Yvan (vervangen
door Van Clemen Fritz)
De Winter Ria

Sint Ceciliakoor

Eggers Jos

X

KVLV Hulshout

Haepers Maria

X

zetelend als deskundige

Heirman Adriaan

X

KBG Hulshout - "OKRA"

Helsen Fanny

X

zetelend als deskundige

Joillet Francine

X

dienst Welzijnszaken

Kindermans Jan

X

College van Burgemeester en
Schepenen
KVG Hulshout

Leflot Anja

X

anja.leflot@telenet.be

Leflot Dimitri

X

leflot.dimi@telenet.be

Plaatselijke Openbare Bibliotheek Maelfeyt Katrijn

X

hulshout@bibliotheek.be

Ziekenzorg St. Michiel
Westmeerbeek
St. Mattheüskoor

Monsecour Jan

X

Saelen Jos

X

Ziekenzorg Hulshout

Salaerts Josephine

X

salaerts.josephine@telenet.be

KSV Hulshout - jeugd

Smets Herman

KAV Hulshout

Smets Marie-Louise

X

wiskesmets@hotmail.com

Gezinsbond Houtvenne

Swerts Anne

X

anneswerts@hotmail.com

KWB Hulshout

Thijs Walter

KF Eendracht Maakt Macht

Van den Bosch Roger

KBG Houtvenne

Van den Broeck Edward

zetelend als deskundige

Van der Borght An

X

an.vanderborght@belgcom.net

KVLV Houtvenne

Van der Mieren Alfonsine

X

jef.vaes@freegates.be

De Vereenigde Vrienden

Van Herck Tessa

X

tessa.vanherck@uw-advocaat.be

KF De Vredegalm

Van Opstal Gustaaf

X

De Hulst - toneel

Verelst Paul

Ziekenzorg Houtvenne

Wouters Yvonne

hans.berghmans@telenet.be

X

adriaan.heirman@cjsm.vlaanderen.be

janssens.joillet@skynet.be

X

X

