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VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE CULTURELE ADVIESRAAD
DD. 3 december 2008
aanwezig:

Berghmans Hans, Clé Greta, Joillet Francine, Kindermans Jan, Leflot Anja, Leflot Dimitri, Maelfeyt Katrijn, Monsecour Jan, Salaerts Josephine, Thijs Walter, Van der
Borght An, Van der Mieren Alphonsine, Wouters Yvonne

verontschuldigd:

Daems Leon, Heirman Adriaan, Swerts Anne, Van Herck Tessa

De voorzitter opent de vergadering om 20.15u.

Behandelde punten
1

Verslag vorige vergadering (8 mei 2008)
Geen opmerkingen.
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Leden

−

We verwelkomen Greta Clé als nieuwe vertegenwoordiger van KAV-Hulshout.
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Nabeschouwing lezing Annemie Struyf (26/09/2008)
De lezing was een groot succes. Er kwamen ongeveer 170 mensen opdagen en iedereen was tevreden over de inhoud. We hadden voldoende medewerkers voor het klaarzetten en opruimen, zodat
ook dit vlot verlopen is.
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Nabeschouwing Crearta 2008 - Tentoonstelling en poëziewedstrijd (2426/10/2008)

−

Het aanbod aan kunstwerken blijft stabiel, zowel qua hoeveelheid als kwalitatief. De bibliotheek
kon uitpakken met 20 inzendingen voor de poëziewedstrijd.

−

Op zaterdag was de belangstelling zeer gering. Zondag hadden we veel publiek.

−

De samenwerking met Altis blijft een sterk punt. De tentoonstelling is tevens een activiteit waaraan ook het gemeentepersoneel een behoorlijk aantal werkuren spendeert (klaarzetten en afbreken panelen, vervoer bomen, poetsen, receptie).

−

Voor de receptie op vrijdagavond hadden we ruim voldoende helpers. Temeer daar de aanwezigen,
hoewel even talrijk als anders, weinig gedronken hebben en vrij vlug doorgingen. Voor de volgende
editie spreken we echter af dat het aanbrengen van de decoratie en het plaatsen van de kunst-

werken reeds op donderdagavond dient te gebeuren en niet op vrijdagochtend. Wellicht is het dan
gemakkelijker voor sommige cultuurraadleden om zich vrij te maken, wat echt wel nodig is.
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Nabeschouwing optreden strijkorkest Amadeus (23/11/2008)
Iedereen was zeer tevreden over de muzikale kwaliteiten van het strijkorkest van vioolschool
“Kortjakje”. De organisatie was eveneens in orde.
Jammer genoeg hadden we af te rekenen met zware sneeuwval, die kort voor het optreden begon.
Ondanks een redelijke voorverkoop werd daardoor het succes van onze vorige concerten in de
Sint-Matheuskerk niet overtroffen. Hopelijk hebben we de volgende keer iets meer geluk.
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Programma 2009
Budget
De aanwezige cultuurraadleden ontvangen in de vergadering een voorlopig overzicht van opbrengsten en uitgaven van de activiteiten in 2008. Hieruit blijkt dat de jaarlijkse werkingstoelage ruim
overschreden werd. Dat is niet erg, vermits we een spaarpotje hebben uit vorige dienstjaren
waarin minder werd uitgegeven. Rekening houdend met de bescheiden reserve en de toelage voor
2009, kunnen we onderstaande initiatieven aankondigen.

toelagen aan verenigingen
Afgezien van verzoeken tot terugbetaling van drukwerkkosten, werden geen subsidieaanvragen
ontvangen van verenigingen voor activiteiten die voldoen aan de voorwaarden van het toelagereglement.

Vertelavond met Wim Van Gelder
Als vervolg op de lezing van Annemie Struyf, wordt schrijver Wim Van Gelder gevraagd om een
vertelavond te verzorgen op vrijdag 13 maart 2009, om 19.30u in zaal “Centrum” te Houtvenne.

Concert in St. Mattheüskerk
Folkgroep Loubistok wordt gevraagd voor een optreden in de St. Mattheüskerk, op zondag 13 december 2009, om 19.30u.

Gezamenlijk kooroptreden
De 4 parochiekoren zullen door het dagelijks bestuur uitgenodigd worden om overleg te plegen
over een gezamenlijk kooroptreden.
De cultuurraadleden vragen of bij de keuze van het repertoire een bepaald thema kan vooropgesteld worden, en of er iets meer klemtoon kan gelegd worden op het samen zingen met het publiek.
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Herbestemming bibliotheekgebouw
Adviesvraag
Op 8 mei 2008 formuleerde de Cultuurraad een advies aan het gemeentebestuur, waarin onder
meer de oprichting van een gemeenschapscentrum werd gesuggereerd.
Als reactie daarop kwam van het schepencollege de vraag aan de Cultuurraad, om een nieuw advies
te geven over de eventuele herbestemming voor culturele doeleinden, van het huidige bibliotheekgebouw, Booischotseweg 1. Over enkele jaren komt dit gebouw vrij. De bibliotheek verhuist naar
het nieuw administratief centrum, dat zal worden opgericht naast het OCMW, op de Grote Baan
254.

Vereisten gemeenschapscentrum
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet een gemeenschapscentrum volgende componenten bevatten:
o een polyvalente zaal van ten minste 200 m² (of een schouwburg met ten minste 250 vaste of
verankerbare zitplaatsen én bovendien een polyvalente zaal van ten minste 100 m², waarin de
andere activiteiten dan de schouwburgactiviteiten kunnen plaatsvinden)
o één of twee tentoonstellingsruimten met een totale oppervlakte van ten minste 100 m²
o drie lokalen voor cultureel gebruik

Afweging t.o.v. de vereisten
−

De vereisten in acht genomen kan het volgende worden gesteld:
o Het bibliotheekgebouw is te klein om als polyvalente zaal te kunnen dienen.
o Voor tentoonstellingen is er weliswaar voldoende plaats. De openstelling vergt echter permanente bewaking. Het valt te betwijfelen dat een tentoonstelling op zichzelf voldoende publiek
aantrekt om langdurige openstelling mét bewaking te kunnen verantwoorden. De onmiddellijke
nabijheid van andere - al dan niet culturele - functies en/of diensten lijkt aangewezen, teneinde het publiek zo dicht mogelijk tegemoet te komen.
o Belangstelling vanwege bepaalde verenigingen voor gebruik van het bibliotheekgebouw is mogelijk.

Nieuw administratief centrum (NAC): een alternatief?
Vooraleer zich verder uit te spreken over de geschiktheid van het bibliotheekgebouw als onderdeel van een gemeenschapscentrum, zouden de cultuurraadleden graag weten of er geen betere alternatieven mogelijk zijn. Met name de oprichting van het NAC is een opportuniteit die best eerst
onderzocht zou worden.
Voor de bibliotheekwerking zal naar verluidt een ruim lokaal in het NAC voorzien worden. Het lijkt
in elk geval de moeite waard om na te gaan of dit ook kan ingeschakeld worden om voor een deel
aan de infrastructurele vereisten van een gemeenschapscentrum te voldoen. Om tot drie ruimtes
te komen kan misschien gewerkt worden met verplaatsbare wanden. Dit is een kwestie die tevens
aan de bevoegde afdeling van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap moet voorgelegd worden.
Aan het gemeentebestuur wordt gevraagd om meer gegevens te verschaffen over de beschikbare
ruimte op het perceel van het NAC en over het ontwerp van de op te richten gebouwen. Hieruit
kan blijken of de gedeeltelijke of volledige integratie van een gemeenschapscentrum in deze site
voor overweging in aanmerking komt.
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Varia
Regionaal Platform Vrijetijdszorg (RPVTZ)
Het RPVTZ heeft als opdracht om personen met een handicap te ondersteunen en te begeleiden
bij hun zoektocht naar een vrijetijdsbesteding of vereniging waarbij ze kunnen aansluiten. De verenigingen die zich specifiek op gehandicapten richten, zoals KVG, kennen zij reeds. Andere verenigingen die eveneens een aanbod voor gehandicapten hebben, worden uitgenodigd om dit te melden
aan:
Steunpunt Vrije Tijd Gehandicapten Kempen, Korte Begijnenstraat 18, 2300 Tunhout.
Tel: 014/40.33.61. E-mail: svgk@acmw.be.

Terugbetaling drukwerkkosten
Verenigingen die vertegenwoordigd zijn in de cultuurraad kunnen tot 31 december een aanvraag
indienen voor terugbetaling van drukwerkkosten, met inachtneming van het toelagenreglement.

Semu-licenties
Na advies van de cultuurraad heeft het gemeentebestuur op 2 juni 2008 een reglement ingevoerd
voor terugbetaling van kosten voor Semu-licenties aan instumentale en vocale ensembles. De drie
fanfares en het parochiekoor van Westmeerbeek hebben de toelage voor 2008 aangevraagd. Ze
wordt berekend en uitbetaald, à rato van het voorziene begrotingskrediet.

De voorzitter sluit de algemene vergadering om 21.35 u

KINDERMANS Jan

JOILLET Francine

secretaris

voorzitter

