Culturele
Adviesraad

Hulshout, 17 februari 2010.

HULSHOUT
Tel. 015/22.40.11
Fax. 015/22.40.14

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE CULTURELE ADVIESRAAD
DD. 8 december 2009
aanwezig:

Berghmans Hans, Clé Greta, Heirman Adriaan, Joillet Francine, Kindermans Jan,
Leflot Dimitri, Maelfeyt Katrijn, Meurrens Mark, Monsecour Jan, Swerts Anne,
Van den Biesen Christine, Van den Bosch Roger, Van der Mieren Alphonsine, Wouters Yvonne,
Schuer Viviane (Vormingplus Kempen)

verontschuldigd:

Daems Leon, Salaerts Josephine, Van der Borght An, Verhaegen Jef

De voorzitter opent de vergadering om 20.00u.

Behandelde punten
1

Verslag vorige vergadering (3 december 2008)
Geen opmerkingen.
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Toelichting dienstverlening Vormingplus Kempen
Viviane Schuer geeft een uitvoerige presentatie over dienstverlening, activiteiten en betoelaging door Vormingplus Kempen.
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Evaluatie activiteiten
Uitstap musical 'Daens' (17/1/2009)
Een cadeautje van de Vlaamse Regering liet ons toe om een gratis voorstelling bij te wonen
van 'Daens' in het postsorteercentrum te Berchem, samen met de jeugdraad en de sportraad.
Wegens de enorme respons overal te lande is de uitstap een paar keer uitgesteld vooraleer we
aan de beurt kwamen, maar uiteindelijk is toch iedereen kunnen meegaan die dit wenste. De
musical bleek een schitterend spektakel waar we in optimale omstandigheden konden van genieten.

Vertelavond met Theo Aerts (13/3/2009)
We hadden eigenlijk een vertelavond gepland met de Boechoutse schrijver Wim Van Gelder.
De heer Van Gelder heeft echter kort voor de activiteit moeten afmelden om dringende gezondheidsredenen. We vonden Theo Aerts, uit Herselt, bereid om te vervangen met een vergelijkbaar programma.
Met een 45-tal aanwezigen die zich goed hebben geamuseerd, was de vertelavond een geslaagde activiteit. Hieraan is € 126,42 besteed.

Lezing 'Low Impact Man' getuigt (10/09/2009)
Er kwamen enkele tientallen mensen opdagen, net voldoende om de nodige sfeer te hebben.
Toch hadden we op iets meer succes gehoopt, gezien de media-aandacht die de spreker daarvoor reeds te beurt viel. De sympathieke Steven Vromman voelde zich het comfortabelst
zonder microfoon, maar was daardoor niet voor iedereen even verstaanbaar. Hij bracht wel
een interessant verhaal, inhoudelijk stond de lezing zeker ook op niveau.
Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van Vormingplus Kempen konden we gebruik maken
van een eenmalig aanbod, waarbij de spreker door de vormingsorganisatie werd vergoed. Netto besteding aan andere kosten: € 130,24

Hulshoutdag (3/10/2009)
−

−
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Zaal de Vloeikens was de best bezochte locatie op de eerste Hulshoutdag. Vooral dankzij de
inzet van heel wat verenigingen was er een leuke sfeer en heeft onze gemeente ongetwijfeld
een goede beurt gemaakt bij de belangstellenden. Daarbij kon de Cultuurraad natuurlijk niet
achterblijven. Al de beschikbare informatie in verband met onze doelstellingen, de werking en
de activiteiten werden in een notendop voorgesteld op onze stand. Door de aangesloten verenigingen werd ons embleem in hun affiche gevoerd.
Op de meeste andere locaties viel de opkomst wat tegen. Misschien was er een zeker overaanbod. Hoe dan ook hebben zowel nieuwe als minder nieuwe inwoners die dit wensten een
kans gekregen om kennis te maken met de lokale overheid en het verenigingsleven. De bedoeling van het bestuur is om dit driejaarlijks te herhalen.

Optreden Loubistok (13/12/2009)
Hans Berghmans doet een warme oproep aan de cultuurraadleden om dit heerlijke evenement
zeker niet te missen ! De organisatie gebeurt hoofdzakelijk op de vertrouwde wijze, zoals in
2008 voor het optreden van Kortjakje. Belangrijkste verschilpunt : door de kerkraad werd
het gebruik van de Sint-Mattheüskerk in Hulshout voor deze muziek niet toegestaan. Het dagelijks bestuur heeft daarom beslist om uit te wijken naar de Sint-Adrianuskerk te Houtvenne. De aanvang is gepland om 19.30u.
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Programma 2010
Budget
De cultuurraad ontvangt jaarlijks een gemeentelijke toelage van € 1983. In 2008 werd dit
budget overschreden. 2009 was een 'goedkoop' jaar, hoewel we minstens zo veel activiteiten
hadden als andere jaren. De enige grote uitgavenpost was het concert met Loubistok. In 2010
zullen de uitgaven zeker terug aanzienlijk stijgen, met onder meer 'Crearta 2010'. Maar we
hebben nog een overschot op de bank staan uit vorige jaren. Daardoor kunnen we desnoods
opnieuw onze jaarlijkse subsidie te boven gaan àls dit nodig blijkt om onze intussen gebruikelijke activiteiten te kunnen afwerken, een keer iets nieuws te proberen en toelagen te verstrekken.

Toelagen aan verenigingen
−

Aan Gezinsbond Hulshout wordt een toelage toegekend van € 200 voor het optreden van Barbara Dex in de parochiezaal op 30 januari 2010.

Activiteitenprogramma 2010
−

Reeds geplande en andere mogelijke activiteiten :
o Filmvoorstelling op donderdag 18 februari 2010 in zaal De Vloeikens te Hulshout, i.s.m. de
jeugdraad
o Gezamenlijk kooroptreden op zondag 14 maart 2010, in de Sint-Michielskerk te Westmeerbeek : "Hulshout zingt de lente in"
o Tentoonstelling voor beeldende kunst en poëziewedstrijd “Crearta 2010”, op 23 en 24 ok-

tober 2010, in de parochiezaal te Westmeerbeek, i.s.m. de gemeentelijke openbare bibliotheek.
o Jaarlijkse concert, als vervolg op het optreden van Loubistok
o Lezing in samenwerking met Vorming Plus (Jan Leyers, Martin Heylen, ... )
o ...
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Elektronische publiciteitsborden
In heel wat gemeenten staan elektronische publiciteitsborden, waarop verenigingen tegen een
vergoeding hun boodschappen kunnen laten verschijnen. Het dagelijks bestuur heeft in de
buurgemeenten geïnformeerd naar de kostprijs. De schepen van cultuur werd verzocht om de
eventuele plaatsing in Hulshout in het schepencollege ter sprake te brengen. Dit is inmiddels
gebeurd. Het voorstel is niet zo positief onthaald. Het college had voornamelijk deze bezwaren:
o De elektronische publiciteitsborden hebben een hoge kostprijs
o De boodschappen zijn niet altijd lang zichtbaar en niet overal goed leesbaar
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Lidmaatschap Cultuurraad Hulshout van Cultuurraad voor de Kempen
De voorzitter ontving een voorstel van de Cultuurraad voor de Kempen (CRK). De Cultuurraad
van Hulshout kan lid worden van de CRK mits het betalen van een jaarlijkse bijdrage van € 50.
De vergoeding moet in de praktijk niet betaald worden als de Cultuurraad van Hulshout aanschuift op de beurtrol van het gastheerschap voor het voorzittersberaad van de Kempense
lokale cultuurraden. Wij zouden dan minder dan één keer per jaar aan de beurt komen. De CRK
biedt een overlegplatform en informatie aan de cultuurraden.
De Algemene Vergadering beslist het lidmaatschap van de CRK aan te vragen.
De voorzitter sluit de algemene vergadering om 21.30u
KINDERMANS Jan

JOILLET Francine

secretaris

voorzitter

