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Behandelde punten
Verslag van de vorige vergadering (18 oktober 2011)
geen opmerkingen
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Statuut van de Cultuurraad



De Cultuurraad is een gemeentelijke adviesraad in de zin van artikel 55 van het decreet van 13 juli 2001, houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid. De recentste "wedersamenstelling" gebeurde op 5 maart 2007, zoals dat wettelijk verplicht is na elke gemeenteraadsverkiezing.
De Cultuurraad organiseert en ondersteunt ook culturele en sociaal-culturele activiteiten. De gemeente kent jaarlijks een werkingssubsidie toe die hiervoor wordt aangewend.



De kas van de Cultuurraad wordt bewaard op een KBC-rekening, waarmee alle ontvangsten en betalingen worden verricht. De hoedanigheid van adviesraad verschaft
hiervoor op zichzelf echter geen goede juridische basis. De bank heeft erop aangedrongen om het statuut aan te vullen. Overeenkomstig de modeltekst van KBC werden
daarom volgende, bijkomende statutaire bepalingen voorbereid voor goedkeuring door
de Algemene Vergadering :
"1) Naam van de vereniging :
Gemeentelijke Culturele Adviesraad
2)

De vereniging werd opgericht op 5 maart 2007 voor de onbepaalde duur.

3)

Adres waarnaar alle correspondentie geldig wordt gericht:
Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout.

4)

Doel van de vereniging:
Organisatie van overleg en inspraak inzake het lokaal cultuurbeleid, alsook organisatie en ondersteuning van culturele en sociaal-culturele activiteiten.

Het vermogen van de vereniging moet worden aangewend voor dit doel.
5)

De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen
van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en
kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel
verrijken. Bij uittreding of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding
vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

6)

Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden dan ook, moet het vermogen
van de vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de
vereniging en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden."



Bovenstaande statutaire bepalingen worden unaniem goedgekeurd
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Subsidieaanvragen
Fanfare Eendracht Maakt Macht



Naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van Fanfare Eendracht Maakt Macht werd
een toelage aangevraagd. Overwogen wordt een optreden met Barbara Dex te organiseren. Deze artieste was nog niet zo lang geleden opgenomen in het "Aanbod Podium"
van de Vlaamse Gemeenschap en kon toen dus voor betoelaging door de Cultuurraad
in aanmerking komen. Bij nazicht is echter gebleken dat ze momenteel spijtig genoeg
niet meer in het Aanbod Podium voorkomt.
Eventueel kan van de Cultuurraad op het einde van het jaar wel een subsidie voor de
drukwerkkosten aangevraagd worden. Ook hiervoor dient men de voorwaarden van
het reglement in acht te nemen (onder meer vermelding op het promotiemateriaal).
De fanfare kan ook rekenen op een toelage van het Gemeentebestuur naar aanleiding
van het jubileum. Dit is voorzien in het gemeentebudget voor 2012.




Lekkerbekkentocht


Verschillende cultuurraadleden zijn mede-organisator van de Lekkerbekkentocht, die
in 2012 voor de tweede keer georganiseerd zal worden. Tijdens de vergadering wordt
gevraagd of de Cultuurraad in 2012 een financiële bijdrage kan leveren. Het toelagereglement is niet van toepassing. Maar het uitzonderlijk samenwerkingsverband van
een groot aantal verenigingen verschaft de Cultuurraad een criterium waardoor een
objectief onderscheid gemaakt kan worden met andere activiteiten. Rekening houdend
met feit dat aan vergelijkbare verzoeken in de toekomst een evenwaardig gevolg moet
kunnen geven worden, beslist de raad om als mede-organisator € 100 bij te dragen uit
het budget voor de eigen activiteiten op volgende voorwaarden :
o het verzoek namens de andere mede-organisatoren dient schriftelijk bevestigd te
worden ter attentie van de Cultuurraad
o het gaat om een uitzonderlijk samenwerkingsverband, gezien het aantal deelnemers
o het evenement heeft een cultureel aspect
o de Cultuurraad dient duidelijk vermeld te worden in het promotiemateriaal als medeorganisator, met toevoeging van het logo, naast de andere organiserende verenigingen.
o vóór uitbetaling van de toelage dienen volgende stukken te worden bezorgd aan de
Cultuurraad :


een exemplaar van al het promotiemateriaal




kostenrekeningen waaruit blijkt dat minimum € 100 werd besteed
het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder waarop de subsidie
moet worden gestort

Toelagereglement



De schepen van Cultuur herinnert eraan dat het toelagereglement door de cultuurraadleden zelf is vastgesteld en ook kan gewijzigd worden.
De Cultuurraad moet na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw worden samengesteld. Het ligt enigszins voor de hand om vervolgens het toelagereglement op de
agenda te plaatsen, al kan dit in principe ook tussentijds in om het even welke vergadering. In het verleden is dit echter geen gemakkelijk punt gebleken. Er werd vaak

lang gedebatteerd in vergelijking tot het kleine budget van de Cultuurraad. Of er in de
volgende bestuursperiode meer te verdelen zal zijn weten we niet. Dit hangt ten dele
af van de nieuwe Vlaamse Regelgeving waarover nog weinig bekend is.

4

Programma komende activiteiten
Lezing Jan Leyers (28/3/2011)



Op 28 maart 2011, 19u30, geeft Jan Leyers een lezing rond zijn televisiereeks "De
weg naar Mekka' in de parochiezaal van Houtvenne.



Leden die zich kunnen vrijmaken worden vriendelijk verzocht om een handje toe te
steken bij het klaarzetten, de inkom, de tap en het opruimen. Uurregeling :
o 13u : klaarzetten van de zaal en het podium
o 18u : inkom en tap worden klaargezet vanaf 18u
o 18u30 : spreker wil over de zaal kunnen beschikken
o 19u : deuren
o 19u30 : aanvang

Tentoonstelling, Poëziewedstrijd en Workshop "Crearta 2012"








De volgende editie van Crearta vindt plaats van 28 tot 30 september 2012 in de parochiezaal van Hulshout.
Voor het eerst wordt samengewerkt met de Jeugddienst. Die zal een workshop pottenbakken organiseren voor jongeren op zaterdagnamiddag, in een gedeelte van de
zaal. Hiermee hopen we een nieuw publiek aan te trekken, niet alleen de jongeren zelf
maar ook hun ouders.
Turnkring Altis is opnieuw gevraagd om de cafetaria uit te baten op zaterdag en zondag, tussen 14u en 20u, wanneer de tentoonstelling open is voor het publiek.
De openingsreceptie vindt plaats op vrijdagavond. De drank wordt dan geschonken
t.l.v. de gemeente. De overige kosten wordt gedragen door de Cultuurraad.
De exposanten krijgen allen een geschenk. De auteurs van de gedichten ontvangen
een aandenken, en de winnaars van de poëziewedstrijd krijgen een prijs.
Helpende leden worden onder meer gevraagd bij het klaarzetten op donderdagavond
en voor receptie op vrijdag vanaf 18u30.

Johannespassie






Teun Michiels, woonachtig in Houtvenne, beiaardier en zanger van beroep, werd uitgenodigd om aan de Cultuurraad het project te komen voorstellen waaraan hij actief
deelneemt. Onder leiding van dirigent Luc Ponet worden enkele uitvoeringen voorbereid van de Johannespassie van Johan Sebastiaan Bach. De heer Michiels stelt voor
om een uitvoering te Hulshout in het programma op te nemen, georganiseerd vanuit
de Cultuurraad.
De uitkoopsom bedraagt € 4.500. Voor de Cultuurraad zou dit een zeer grote investering zijn. Jan Kindermans zal navragen of betoelaging door het provinciebestuur eventueel mogelijk is. Vervolgens moet overwogen worden of het voorstel haalbaar is en of
het voldoende belangstelling en steun geniet.
(Tip : wie wil weten wat de Johannespassie van Bach inhoud, kan hiervan massa's
filmpjes op het internet bekijken. Surfen naar www.youtube.com en bijvoorbeeld "johannes passion" intypen.)

Vertelling of vertelconcert door Rob van de Wildt




Via de bibliotheek kregen we een promotiebericht over verteller Rob van de Wildt. We
kennen hem niet, maar er zijn goede refernties. Zijn repertoire bevat onder meer een
bewerking van Dickens 'Scrooge'. Mogelijk nog interessanter maar wellicht ook duurder gezien de ruimere bezetting is het 'vertelconcert' The Fairy Queen, naar Henry
Purcell : een combinatie van voordracht, zang en instrumentale begeleiding. Vergelijkbaar dus met het optreden van 'Ofelici' dat we in december 2009 georganiseerd hebben.
Er zal geïnformeerd worden naar de uitkoopsom van het vertelconcert. Indien we opnieuw aanknopen met de kerkconcerten aan de kerkfabriek gevraagd worden of dit
nog eens in Hulshout kan plaatsvinden.

5

Varia
Dagelijks Bestuur
Schepen Anja Leflot herhaald nog eens dat het Dagelijks Bestuur heel graag zou uitbreiden. In elke Algemene Vergadering kunnen bestuursleden worden aangesteld. Er
zijn heel wat plaatsen vacant. Wie interesse heeft, die geeft maar een seintje.

De voorzitter sluit de Algemene Vergadering om 21.55u
KINDERMANS Jan
secretaris

JOILLET Francine
voorzitter

