Verslag cultuurraad maandag 18 maart 2013
Aanwezigen: zie onderaan
1. Goedkeuring verslag vorige cultuurraad
2. Goedkeuring agenda
3. Activiteiten
a.
b.
c.
d.
e.

Evaluatie DAG 1
Erfgoeddag
Week van de amateurkunsten
Kortenberg Feest
Zomerse parkdagen

4. Advies
a. Statuten cultuurraad + verkiezing nieuw bestuur (zie bijlage)
In de statuten van de cultuurraad zouden enkele dingen veranderd worden. De cultuurraad ging
akkoord met onderstaande voorstellen:

Artikel 5:
Als waarnemend lid wordt de cultuurbeleidscoördinator (Freek) vervangen door de cultuurfunctionaris
(Stien)
De cultuurraad komt niet minsten 3, maar wel minstens 4 keer samen.
Twee van deze vier samenkomsten zijn een uitgebreide cultuurraad, waarbij voorafgaand aan de
gewone cultuurraad de socio-culturele verenigingen en de muziekverenigingen afzonderlijk
samenkomen.
Artikel 6:
De functie van PR-verantwoordelijke wordt geschrapt.
De erkenning van de cultuurraad komt op de gemeenteraad van april. Binnen de maand na de
erkenning is er geen cultuurraad. Daarom zeggen we dat de verkiezing van de nieuwe
bestuursmandaten dienen te gebeuren binnen de 3 maand na de nieuwe erkenning. (in vorige
statuten was dit een maand na erkenning)

Artikel 11:
Communicatie tussen de adviesstructuren in de vrijetijdssector: Deze groep (voorzitters advies- en
beheerraden) komt minimaal 1 keer per jaar samen. Voorheen was dit vastgelegd op vier keer per
jaar, maar dit bleek te veel.

Verkiezingen nieuw bestuur: Deze zullen doorgaan tijdens de cultuurraad van juni. Hierbij een oproep
naar iedereen die interesse heeft om mee het bestuur te vormen. Verplichte functies binnen het
bestuur zijn voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur komt 4 keer per jaar samen, telkens
voorafgaand aan de cultuurraad. Kandidaturen mogen bezorgd worden bij Stien:
stien.pardon@kortenberg.be – 02 755 22 83

b. Aanpassing organiek reglement GC Colomba
Ook het organiek reglement van GC Colomba zou aangepast moeten worden.

De Raad van Beheer bestaat uit 8 afgevaardigden vanuit de politieke strekkingen en 8 gebruikers.
-

-

De gemeentelijke vertegenwoordiging zal nu bestaan uit 3 CD&V, 3 NV-A, 1 Open-Vld en 1
Groen
Tot op heden een was er een vertegenwoordiger vanuit elke verenigingsraad. Voorstel om dit
wat ruimer te zien: Tussen de 8 gebruikers van Colomba moet er minstens een uit elke
deelgemeente vertegenwoordigd zijn.
Niet de cultuurbeleidscoördinator maar de cultuurfunctionaris zal de vergaderingen bijwonen
De RVB komt minstens 2 keer per jaar samen i.p.v. de huidige 4 keer.

De cultuurraad gaat akkoord met deze wijzigingen.

c.

Erkenningen nieuwe verenigingen

Voor nieuwe erkenningsaanvragen moet de cultuurraad zijn fiat geven.
Liberale vrouwen Kortenberg: Het aanbod bestaat uit culturele uitstappen, museum- en
theaterbezoek, voordrachten en informatie over levensstijl, gezondheid, persoonlijke en creatieve
vaardigheden, vrouwenemancipatie, nieuwe media, bedrijfsbezoeken, assertiviteit en weerbaarheid,
kennismaken met andere culturen, acties rond sociale thema’s…
Stefanies Rozenfonds: Fonds opgericht om onderzoek naar lymfeklierkanker te bevorderen en bij te
dragen tot de ontwikkeling van nieuwe behandelingsmethodes. Hiervoor organiseren ze allerlei
activiteiten: Infinityfuif, joggings,…

Ziekenzorg Erps-Kwerps: Helpt vereenzaming door langdurige ziekte of handicap te vermijden,
organisatie van ontmoetingsmomenten,…
De cultuurraad gaat akkoord met deze erkenningen.

5. Ter kennisgeving
a.
b.
c.
d.
e.

Overzicht uitleendienst
Opvolging beleidsplan
Subsidie overzicht
Werkingsverslag vrijetijdsbeleid 2012
Inspraak gemeentelijk meerjarenplan

6. Varia en rondvraag
a. Vrijwilligersbrunch/picknick

Aanwezig
Vereniging
Okra Erps-Kwerps/KWB
United Brass Everberg
Curieus
Neos
Jagidelifa
Happy Art
Femma Erps-Kwerps
Seniorinas + St Antoniuskoor
Zangkoor Everaert Ghesellen EV
Femma Erps-Kwerps
Erfgoedhuis
Wijngaardsberg
KVLV Meerbeek
Femma
Zandkoor Cantate E/K
Bonzaï
Bonzaï
Muchachos
Muchachos
Dames en Heren
Dames en Heren
KF De Verbroedering en Jeugd Verbroedert
Groove Hall en Kortrock
Edelweis
Imkers gewest Kortenberg
Imkers gewest Kortenberg
Davidsfonds
De Vrolijke Schutters + J. fanfare Meerbeek
voorzitter
secretaris
penningmeester
schepen
cultuurfunctionaris

Naam
Maurits Roeckx
Florent Moeys
Jetta Palmans
Raymond Hendrickx
Ann Vannetelbosch
Maurits Lauwers
Louiza Van Boven
Erna Leaerts
Alice Thijs
Kristel Porczynska-Troski
Monique Meys
Frank Iwens
Bea Vrebos
Gille Irene
Roza Verdeyen
Svenja Roevens
Stephanie Claerhout
Christophe De Coster
Heidi De Baetselier
Jan De Koninck
Evelyne Bekaert
Alain Bertrand
Jean Marc Molon
Johan Debruyne
Marc De Weerdt
Raymond Van Den Dries
Johnny Vrijens
Marc Van Asselberghs
Stijn Dekelver
Lieve De Doncker
Daniël Janssens
Ann Vannerem
Stien Pardon

Verontschuldigingen
Vereniging
Gezinsbond Meerbeek
Quiltgroep
vtbKultuur
Natuurpunt Kortenberg

Naam
Luc Arnalsteen
Georges Tonla Briquet
Clara Lissens
Guido Craps
Paul Van Leest

