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De voorzitter opent de vergadering om 20.05u.

Behandelde punten
1

Verslag vorige vergadering (5 september 2007)
Geen opmerkingen.

2

Leden

−

In november van vorig jaar is Jos Eggers, dirigent en vertegenwoordiger van het St. Ceciliakoor
ons ontvallen. De bestuursleden hebben inmiddels namens de cultuurraad hun medeleven betuigd
aan de nabestaanden.
Jos Saelen heeft ontslag genomen als bestuurslid en als vertegenwoordiger van het St. Mattheüskoor in de algemene vergadering.
Na het ontslag van Marie-Louise Smets heeft KAV-Hulshout per e-mail aangekondigd dat er een
nieuwe vertegenwoordiger zou komen. Uit telefonische navraag bleek echter dat de persoon in
kwestie inmiddels heeft afgehaakt.

−
−
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Lezing Annemie Struyf (26/9/2008)
In opvolging van de lezing door Peter Verlinden in april 2007 werd een informatieavond met vrtjournalist Rudi Vranckx gepland in februari 2008. Door de verwikkelingen in Pakistan heeft de
heer Vranckx echter moeten afzeggen.
Het cultuurraadbestuur heeft intussen een andere afspraak gemaakt, dit keer met Annemie
Struyf voor een lezing in de parochiezaal te Houtvenne, op vrijdag 26/9/2008 om 19.30u in “Zaal
Centrum” te Houtvenne.
Het onderwerp moest nog bepaald worden. Annemie Struyf biedt keuze uit 3 mogelijkheden waar-

over na beraadslaging gestemd wordt:
o 6 stemmen voor “Insjallah mevrouw. Ontmoetingen (z)onder de boerka.” Over de vrouwen in
Afghanistan.
o 0 stemmen voor “Mijn status is positief / De moeder van mijn dochter.” Over aids in Afrika, en
de zoektocht naar de roots van mijn adoptiedochter Hope
o 4 stemmen voor “Ladies First & First Ladies.” Dit sluit aan bij het boek en de tv-reeks.
o 1 stemgerechtigde onthoudt zich.

De algemene vergadering kiest dus voor het eerste. Annemie Struyf zal ook verzocht worden om
op het einde vragen uit het publiek te beantwoorden, die eventueel ook betrekking mogen hebben
op de 2 andere onderwerpen.
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Optreden strijkorkest Amadeus (23/11/2008)
Als opvolger voor het optreden van het Ensorkwartet op 25 november 2007, werd in eerste instantie contact opgenomen met de folkgroep Loubistok, maar in de loop van dit jaar kon geen geschikte datum meer gevonden worden. (Misschien lukt het wel in 2009 ??)
Vervolgens is met vioolschool Kortjakje afgesproken dat hun strijkorkest “Amadeus” zal optreden
in de Sint Mattheüskerk op zondag 23 november 2008, om 19.00u. Deze strijkersgroep bestaat
uit een 25-tal jonge muzikanten.
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Tentoonstelling beeldende kunst en poëziewedstrijd (24-26/10/2008)
De tweejaarlijkse tentoonstelling vindt dit jaar opnieuw plaats volgens de vertrouwde formule, in
combinatie met de poëziewedstrijd van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek.
Met turnkring Altis werd reeds afgesproken dat zij opnieuw de cafetaria zullen uitbaten. In het
verleden hebben zij dat altijd heel goed gedaan. We moeten wel blijven open staan voor andere
kandidaten mochten die zich aandienen voor volgende edities.
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Begeleiderspas: stand van zaken
Het reglement op de begeleiderspas voor gehandicapten kwam in overleg met het dagelijks bestuur tot stand. Het ontwerp werd gunstig geadviseerd in de vorige algemene vergadering. Eind
2007 werd het reglement door de Gemeenteraad ingevoerd. Tot op heden zijn 10 begeleiderspassen uitgereikt. Dertig verenigingen hebben laten weten dat ze de begeleiderspas ondersteunen.
Ze staan vermeld in een lijst op de gemeentelijke website.
Voor bepaalde activiteiten wegen de minderinkomsten voor de ondersteunende verenigingen
zwaarder door dan voor andere. Alleen de verenigingen zelf kunnen beoordelen of zij zich de minderinkomsten al dan niet kunnen veroorloven.
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Advies betreffende het gemeentelijk cultuurbeleid
Het dagelijks bestuur legt aan de algemene vergadering een ontwerp-advies voor over het gemeentelijk cultuurbeleid in zijn algemeenheid. De aanwezigen ontvangen ter plaatse een kopie van
het ontwerp. Na een toelichting door de voorzitter worden nog enkele wijzigingen voorgesteld. Bij
het afsluiten van de bespreking wordt het advies als vastgesteld.

De algemene vergadering van de cultuurraad,
Na bespreking van de begroting 2008, stelt vast dat wat betreft sport en sportinfrastructuur hoge investeringen worden voorzien, hetgeen wij op prijs stellen voor zover dit ten goede komt aan de eigen bevolking.

Om een degelijke werking van de cultuurraad mogelijk te maken achten wij als culturele
adviesraad het onze plicht het gemeentebestuur te adviseren evenzeer aandacht te schenken aan het cultuurbeleid.
Wij zijn van mening dat er nog heel veel inspanningen nodig zijn om de Hulshoutse bevolking
meer cultuurbewust te maken.
Om dit doel te bereiken moeten wij kunnen rekenen op de steun van het gemeentebestuur.
Een eerste inspanning zou er kunnen in bestaan een personeelslid de nodige tijd te verschaffen om mee te werken aan deze opdracht en tevens de nodige kredieten te voorzien zodat de
cultuurraad zijn opdracht naar behoren zou kunnen vervullen.
Een gemeenschapscentrum met een verplaatsbaar podium zou voor vele verenigingen een aanzet kunnen zijn om op een eenvoudige manier degelijke activiteiten te organiseren Hieraan
zou eventueel een oefenlokaal voor muziekgroepjes en het geven van muzieklessen kunnen
verbonden zijn.
Inschrijven in het decreet op het lokaal cultuurbeleid getuigt van goed gemeentelijk bestuur,
gelet op de substantiële subsidies die hieraan verbonden zijn vanuit de Vlaamse overheid.
Dit zou er zeker toe bijdragen om de culturele achterstand ten overstaan van de omliggende
gemeenten weg te werken.
Adviezen van de cultuurraad worden steeds aan het gemeentebestuur meegedeeld. Ze zijn niet
bindend, maar de gemeente moet wel reageren.
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Varia
Terugblik aperitiefconcert (28.11.2007)
We konden opnieuw een mooi programma samenstellen voor het aperitiefconcert. Het niveau was
meer dan behoorlijk. Vooral dankzij de samenwerking met de fanfare was dit tot nu toe de meest
succesvolle editie qua publiek.

Terugblik optreden Ensor-strijkkwartet (25.11.2007)
Het aanwezige publiek was bijzonder opgetogen over het programma en de uitzonderlijke kwaliteiten van het Ensorkwartet. Het gaat dan ook om musici die stuk voor stukvooraanstaande posities
innemen in de beste Belgische orkesten. Spijtig genoeg is het aantal belangstellenden niet toegenomen tegenover onze vorige kamermuziekavonden.

Gemeentelijke betoelaging van SEMU-licenties: ontwerpreglement
Zoals geadviseerd door de Cultuurraad heeft het gemeentebestuur een krediet in de gemeentebegroting 2008 voorzien voor de betoelaging van SEMU-licenties van vocale en instrumentale ensembles. Om dit budget te kunnen uitbetalen is nog een reglement nodig. Het ontwerp-reglement,
opgesteld door de dienst Welzijnszaken, wordt aan de vergadering voorgelegd en toegelicht.
De aanwezigen hebben geen opmerkingen. De tekst zal dus ongewijzigd aan het schepencollege en
vervolgens aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd. Na goedkeuring krijgen de
betrokken verenigingen - voor zover ze bekend zijn op de dienst Welzijnszaken - het aanvraagformulier met een begeleidende brief toegezonden.

Oproep nieuwe medewerkers VVV-Hulshout
Iedereen heeft in het gemeenteblad van mei 2008 reeds de oproep aan nieuwe kandidaatmedewerkers voor de VVV-Hulshout kunnen lezen. Er zijn ook brieven verzonden aan de horecauitbaters, de verenigingen die we kunnen rangschikken onder de categorie ‘sociaal-cultureel vormingswerk’, de Gemeentelijke Jeugdraad en de Gemeentelijke Cultuurraad. Door leden op te ne-

men die reeds actief zijn in het verenigingsleven, wil men proberen de band tussen de VVV en andere verenigingen te verstevigen.
Maar in principe is iedereen zeer welkom die zich actief wil inzetten voor de toeristischrecreactieve sector. Er is ook nood aan wandelmeters en –peters om de bewegwijzering van wandelingen in orde te houden en mankementen aan de gemeente te melden. Wie interesse heeft mag
altijd een seintje geven aan de dienst Welzijnszaken (015/22 94 83). Over enkele weken zal een
informatievergadering belegd worden voor de mensen die zich aanmelden.

Midzomerfeest
Op 15 juni 2008 organiseert Zonnedauw een Midzomerfeest op het terrein van FC Heidester, in
de Katelijnestraat te Hulshout. In afwachting van meer informatie kunt u de datum reeds in uw
agenda markeren.

Vrijwilligersverzekering
Vrijwilligers die actief zijn in een gewone feitelijke vereniging, los van een koepel, zonder personeel, zijn persoonlijk aansprakelijk bij hun activiteiten. De provincie biedt voor die vrijwilligers
een specifieke gratis vrijwilligersverzekering aan, zodat zij beschermd zijn en niet het risico lopen op te draaien voor de financiële gevolgen van hun engagement. Voor meer informatie kun je
kijken op volgende webpagina:
http://www.provant.be/welzijn/samenleven/vrijwilligerswerk/verzekering/
Voor meer informatie kun je ook terecht bij Ann Duysters, tel.: (03)240 61 65, fax: (03)240 61 62,
e-mail: ann.duysters@welzijn.provant.be

De voorzitter sluit de algemene vergadering om 21.45 u
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