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VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE CULTURELE ADVIESRAAD
DD. 5 september 2007
De voorzitter opent de vergadering om 20.07u.

Behandelde punten
1

Verslag vorige vergadering (29 maart 2007)
Geen opmerkingen.

2

Cultuurraadleden

−

Chirstine Van den Biesen is door de erkenningscommissie als vertegenwoordiger van de Gezinsbond
van Hulshout aangesteld. Zij was dat ook reeds in de vorige bestuursperiode.

3

Advies betreffende de invoering van een begeleiderspas voor gehandicapten

−

De principes van de begeleiderspas worden door de voorzitter toegelicht. In het gemeenteblad
van januari zal hierover een artikel verschijnen. De verenigingen zullen daarvóór reeds een schrijven ontvangen met de vraag of zij de pas willen ondersteunen.
Alle leden hebben kennis kunnen nemen van het ontwerpreglement dat met de dagorde werd meegezonden. De tekst werd opgesteld in overleg tussen schepen Anja Leflot, het dagelijks bestuur
en de dienst Welzijnszaken. Het gemeentebestuur vond het echter heel belangrijk om ook de algemene vergadering te raadplegen, vermits alleen met steun van de verenigingen het initiatief een
succes kan worden.
Opmerkingen:
o Het ontwerp bevat een kleine, doch belangrijke typfout: als datum voor inwerkingtreding stelt
het college 1 december 2007 voor en niet 2008.

−

−

Advies:
De cultuurraad adviseert de gemeenteraad om het reglement op de begeleiderspas voor gehandicapten goed te keuren, zoals voorgelegd aan de algemene vergadering,

4

Advies betreffende de gemeentelijke betoelaging van semu-licenties voor
muzikale ensembles
Muziekverenigingen zoals de fanfares en de koren maken veelvuldig gebruik van gekopieerde partituren. Daarvoor dienen zij jaarlijks een licentievergoeding te betalen aan Semu, de vereniging van
muziekuitgevers. Volgens de website www.semu.be bedraagt deze vergoeding voor een koor of
fanfare € 50 + € 2,5 per lid + 6% BTW (aan te passen aan de gezondheidsindex). Jos Eggers (Sint
Ceciliakoor Westmeerbeek) beklemtoont dat dit een belangrijke financiële last betekent.

Advies:
De cultuurraad adviseert het gemeentebestuur om muziekverenigingen te betoelagen, ter bekostiging van de licentieovereenkomst waarbij door SEMU aan vocale en instrumentale ensembles toelating wordt verleend tot het kopiëren van partituren.
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Verslag lezing door Peter Verlinden ‘Diep in Congo’ op 27 april 2007

−

Er waren een 25-tal zeer aandachtige personen aanwezig. Dit had wat meer mogen zijn, al was het
net voldoende voor een aangename sfeer. Peter Verlinden liet wat op zich wachten, maar bleek een
begenadigd verteller. De lezing was bijzonder verhelderend en boeiend, zowel voor de absolute
leek als voor wie een band heeft met Congo.
De samenwerking met de Wereldwinkel voor de tap tijdens de pauze is prima verlopen.
De kosten voor de spreker, de zaal en de belettering van de reclameborden bedroegen in totaal
€ 366,30.

−
−
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Aperitiefconcert

−

Op zondag 28 november 2007, 10.30u vindt ons 5e aperitiefconcert plaats in de parochiezaal te
Houtvenne. Bij de huidige lichting ‘aankomende’ muzikanten vinden wel heel wat variatie: hoorn,
saxofoon, fluit, viool, piano, klarinet en zang komen aan bod in solistische werken en kleine ensembles. We hadden ook de jembegroep ‘Dirijem’ terug gevraagd, maar die zijn niet vrij. In plaats
daarvan zal de jeugdgroep van de fanfare optreden.
Ilse Goossens doet opnieuw een aantal begeleidingen. Ze brengt daarvoor haar eigen piano mee,
waarop ook andere pianisten mogen spelen. Ze krijgt hiervoor een vergoeding, zoals bij de vorige
edities.
Julienne Van Gemert werd opnieuw gevraagd om voor decoratie te zorgen.
De organisatie verloopt zoals bij de vorige edities. Er wordt geen inkom gevraagd maar er staat
wel een bokaal voor vrijblijvende giften. Na het muzikale gedeelte wordt als aperitief witte wijn
en fruitsap geschonken.

−

−
−

Bij voorbaat dank voor alle helpende handen die zéér welkom zijn vanaf 9.00u.
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Kamermuziekavond met het Ensor-strijkkwartet
Als vervolg op het optreden van Tom Hermans en Duo Kaylish in de St. Mattheüskerk hebben we
voor zondag 25 november 2007 het Ensorkwartet geëngageerd. Dit is één van de meest vooraanstaande strijkkwartetten in België, bestaande uit Eric Robberecht (viool), Femke Sonnen, Frans
Vos (altviool) en Steven Caeyers (cello).
Het concert begint om 19.00u en zal ongeveer twee maal 40 minuten duren, plus een korte pauze
tussenin. Op het programma staan zeer voorname werken van Mozart, Sjostakovich en Schubert.
Na het optreden wordt een gratis fruitsap of witte wijn aangeboden.

Helpers worden vriendelijk verzocht vanaf 17.30u aanwezig te zijn voor het klaarzetten van tafels, de toog, spoelen van glazen, kaartenverkoop aan de inkom e.d.m. Na het optreden moet er nog
wat getapt en opgeruimd worden.
De inkom bedraagt € 5.

8

Varia

−

De gezinsbond organiseert een optreden van Voice Mail in de kerk van Westmeerbeek op 24 november 2007. De groep komt spijtig genoeg niet voor in het aanbod ‘Podium’ (de lijst van artiesten
die door het ministerie gesubsidieerd worden). Via de betoelaging van het drukwerk kan de cultuurraad wel een kleine ondersteuning bieden. Christine Van den Biesen vraagt of stand-up comedian Nigel Williams in ‘Podium’ is opgenomen, met het oog op een mogelijk initiatief. Dit zal nagekeken worden.
Er wordt gesuggereerd om een vormingsavond te organiseren in samenwerking met ‘Vorming Plus’.
Het dagelijks bestuur zal dit in zijn eerstvolgende bijeenkomst nader bekijken en nadien in de algemene vergadering terug naar voor brengen.

−

De voorzitter sluit de algemene vergadering om 21.15u

KINDERMANS Jan

JOILLET Francine

secretaris

voorzitter
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