Culturele
Adviesraad

Hulshout, 30 september 2011.

HULSHOUT
Tel. 015/22.40.11
Fax. 015/22.40.14

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE CULTURELE ADVIESRAAD
DD. 12 oktober 2010
aanwezig:

Clé Greta, Daems Leon, Helsen Fanny, Joillet Francine, Kindermans Jan, Meurrens
Mark, Pauwels Jan (vervanging Monsecour Willy), Salaerts Josephine, Swerts Anne,
Thijs Walter, Van der Borght An

verontschuldigd:

Berghmans Hans, Heirman Adriaan, Leflot Anja, Maelfeyt Katrijn, Monsecour Jan,
Van der Mieren Alfonsine

De voorzitter opent de vergadering om 20.05u.

Behandelde punten
1

Samenstelling van de Cultuurraad
Leden die ontslag namen




Van den Bosch Roger, afgevaardigde van Koninklijke Fanfare Eendracht Maakt Macht
Wouters Yvonne, afgevaardigde van Ziekenzorg Houtvenne.

Nieuw lid


Monsecour Willy werd aangesteld als nieuwe afgevaardigde van Koninklijke Fanfare Eendracht
Maakt Macht.

Dagelijks bestuur


Swerts Anne is nog steeds lid van de Algemene Vergadering, maar wegens nieuwe professionele bezigheden heeft ze ontslag genomen uit het Dagelijks Bestuur.



Er zijn nog altijd heel wat plaatsen vrij in het Dagelijks Bestuur. Nieuwe kandidaten zijn zeer
welkom !
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Verslag vorige vergadering (8 december 2009)
Geen opmerkingen.
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Evaluatie voorbije activiteiten
Optreden Loubistok (13/12/2009)



De Roemeense groep Loubistok bracht een bijzonder geslaagd optreden. Zowel de muzikale
kwaliteit als de visuele presentatie waren van een hoog niveau. Het programma was voor
iedereen zeer toegankelijk en genietbaar. Spijtig genoeg was de opkomst niet zo geweldig.







De Sint-Adriaankerk bleek een heel geschikte en gezellige ruimte voor dit concert. Ze is niet
al te groot, waardoor ze ook relatief gemakkelijk op temperatuur te krijgen is. In de winter is
dat geen onbelangrijk detail.
Onze bijzondere dank gaat uit naar Hans Berghmans die de artiesten bij hem thuis opving en
die de catering verzorgde, en natuurlijk naar al wie geholpen heeft met de praktische beslommeringen.
Het verlies bedroeg € 578,19, wat gedeeltelijk te maken heeft met de uitzonderlijk lage toegangsprijs voor een dergelijk evenement. We gaan ervan uit dat de gemeentelijke werkingstoelage aan de bevolking ten goede moet komen, wat op deze manier ook gebeurt.

Filmvoorstelling (18/2/2010)



In de namiddag kwamen 38 kinderen naar de film. Bij de avondvoorstelling kwamen 23 volwassenen kijken. Over de filmkeuze was iedereen zeer tevreden, evenals de knutselactiviteit.
Al het voorbereidend werk is door Evi Discart (Jeugddienst) gedaan. De jeugdraad- en cultuurraadleden hebben geholpen op de dag zelf. Op het geheel viel niets aan te merken en dus
is het initiatief zeker voor herhaling vatbaar. De krokusvakantie is een geschikte periode, ook
omdat er dan gewoonlijk nog niet al te veel licht in zaal de Vloeikens naar binnen schijnt.

Hulshout zingt de lente in (14/03/2010)
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De kooroptredens waren zeer geslaagd, zowel muzikaal als qua opkomst. Er zijn 246 kaarten
verkocht, waarvan 170 in vvk en 76 aan de inkom : wat minder dan vorige keer, maar het blijft
een publiekstrekker. Ook achteraf in de parochiezaal was er veel volk en de mensen bleven er
nog vrij goed hangen voor een zondagavond.
De uitgaven zijn gestegen, onder meer door het uitbesteden van tap, decoratie en opkuis.
Uiteindelijk bleef er toch € 168,44 per koor over of € 673,74 in totaal. De cultuurraad heeft
€ 302,40 bijgelegd voor de gratis consummaties en € 60 voor attenties.

Programma komende activiteiten
Tentoonstelling en Poëziewedstrijd "Crearta 2010" (22-24/10/2010)



We ontvingen 20 inschrijvingen voor de tentoonstelling. Er zijn 13 gedichten ingezonden voor
de poëziewedstrijd;



De openingsreceptie in de parochiezaal van Westmeerbeek vindt plaats op vrijdag 22 oktober
2010 vanaf 20.00u. De geschenken en prijzen afgegeven door de aanwezige cultuurraadleden,
zowel voor de poëziewedstrijd als voor de tentoonstelling. Daarna gaat de deur van de zaal
open.



Het publiek heeft vrije toegang op zaterdag en zondag, van 14.00u tot 20.00u. De cafetaria
wordt uitgebaat door Altis.



Donderdag 21 oktober zet de technische dienst de tentoonstellingspanelen klaar. De deelnemers zullen gevraagd worden om de werken naar de cafetaria te brengen op donderdagavond
tussen 18u00 en 19u00.



Donderdagavond vanaf 19u00 worden de versiering (gordijnen, klimop, sierfruit, ... ) en de
kunstwerken aangebracht. Alle cultuurraadleden zijn zeer welkom om hierbij te helpen. Wat
niet klaar geraakt zal op vrijdag 22 oktober gedaan worden vanaf 8u30.



De technische dienst wordt gevraagd om in de loop van vrijdag de cafetaria klaar te zetten en
de zaal te poetsen. Op de cultuurraadleden wordt opnieuw een beroep gedaan om vanaf 18u30
broodjes te smeren, versnaperingen klaar te zetten en vanaf 20u00 om te helpen bij de tap
en bij het opdienen. Daarbij zullen tevens 2 gemeentepersoneelsleden gevraagd worden om te
assisteren.



De factuur van de drank op vrijdagavond is voor de gemeente. De Cultuurraad betaalt de huur
van de zaal en het eten van de receptie.

Kerkconcert "Ofelici" (14/11/2010)






Als opvolger van Loubistok werd het ensemble 'Ofelici' geëngageerd voor een optreden op 14
november 2010, in de kerk te Houtvenne. De aanvang is voorzien om 19.00u.
O Felici brengt een combinatie van renaissancemuziek en voordracht met als thema Hendrick
VIII. Het zijn professionele artiesten en ze treden op in historische klederdracht. Uitgebreide informatie vindt je op www.ofelici.be.
Voor het gebruik van de kerk wordt € 60 betaald, zoals vorig jaar.
Er wordt € 6 gerekend voor een toegangskaart. De deuren gaan open om 18u30.

Lezing Annemie Struyf (03/02/2011)


De lezing van 'In Gods Naam' van Annemie Struyf zal plaatsvinden op donderdag 3 februari
2011 in de parochiezaal te Houtvenne, met aanvang om 19u30. De uitkoopsom bedraagt € 470
(excl. BTW) + verplaatsing vanuit Kessel-Lo. Aan Vormingplus Kempen wordt subsidie gevraagd. De inkom bedraagt € 5.

Filmvoorstelling (2011, krokusvakantie)


In zaal De Vloeikens te Hulshout, i.s.m. de jeugdraad. Exacte datum, uur en programma nog te
regelen.

Kerkconcert 2011 (winter)


Verdere planning nog te regelen.
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Ontwerp van Politiecodex



Op 9 augustus 2010 werd aan alle gemeentelijke adviesraadleden door het gemeentebestuur
een uitnodiging verzonden. Het betrof de informatievergadering omtrent het ontwerp van politietcodex die plaatsvond op 14/9/2010. De voorzitter geeft een samenvatting van de inhoud.
Na bespreking wordt gunstig advies verleend.
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Varia



Mark Meurrens deelt mee dat een zeer goed pianist in Hulshout is komen wonen als asielzoeker die heel graag wil optreden. Mark stelt voor dat eens bekeken wordt of in dit verband een
initiatief kan genomen worden.

De voorzitter sluit de algemene vergadering om 21u10
KINDERMANS Jan

JOILLET Francine

secretaris

voorzitter

