Verslag cultuurraad woensdag 18 september 2013
1. Goedkeuring verslag vorige cultuurraad
Verslag wordt goedgekeurd
2. Goedkeuring agenda
Toevoeging agendapunten: week van de smaak, buur zoekt buur, advies straatnamen
3. Activiteiten
a. Evaluatie vrijwilligersbrunch
De vrijwilligersbrunch was een succes. Alle beschikbare plaatsen waren ingenomen. Er was zelfs een
wachtlijst. Het eten was lekker en de sfeer was gezellig..
b. Evaluatie Kortenberg Feest
Kortenberg Feest ging door op zondag 8 juli in het centrum van Everberg. Het was een heel warme
dag. De opkomst was goed, maar iedereen zocht naar een plekje schaduw waardoor niet alle acts en
stands evenveel aandacht kregen. Jammer dat er weinig reactie was vanuit de verenigingen.
Kortenberg Feest is toch een kans voor de lokale verenigingen om naar buiten te komen. Het was wat
verwarrend dat de rommelmarkt en de activiteiten niet gelijklopend waren. Mensen die ’s ochtends
naar de rommelmarkt komen, komen niet meer terug in de namiddag.
Volgend jaar gaat Kortenberg feest door in Erps-Kwerps op zondag 6 juli.

c.

Evaluatie Zomerse parkdagen

Er gingen zes zondagmiddagen concertjes door in het abdijpark. De weergoden zijn ons gunstig
gezind geweest. De concertjes beginnen stilaan bekend te raken, want de opkomst was groter dan
vorig jaar. De samenwerking met de oude abdij verliep vlot. Naar volgend jaar toe zouden er wat meer
verschillende muziekgenres aan bod moeten komen. De reacties waren positief.
d. Evaluatie Open Monumentendag
De Open Monumentendag stond in het teken van ’25 jaar Open Monumentendag’. Er werd een expo
georganiseerd in het erfgoedhuis met een terugblik op de deelnames aan de Open Monumentendag
in Kortenberg. Er gingen twee wandelingen door langs de mooie hoeves, villa’s,… van Erps-Kwerps.
Hiervoor waren telkens 30 à 40 deelnemers. In samenwerking met de milieudienst werd er een
fietstocht georganiseerd langs merkwaardige bomen in Kortenberg. Hiervoor waren zo’n 30
deelnemers. Volgend jaar staat de OMD in teken van WO I.
e. Week van de smaak
In het kader van De Week van de Smaak organiseren de Bib en de cultuurdienst op donderdag 21
november een voordracht. Manu Adriaens (journalist en auteur) dook in de culinaire geschiedenis. Het
college van Burgemeester en schepenen maken onder begeleiding van Femma voor alle gasten
lekkere ‘bapas’, Belgische biertapas.
f. DAG1
DAG 1 gaat door op woensdag 1 januari. Er is nog geen concreet concept wat de animatie betreft.
Wat wel zeker is, is dat er weer gerekend wordt op verenigingen om een handje toe te steken. Per 5
vrijwilligers (volwassenen) wordt er 100 euro voorzien voor de vereniging. Indien interesse, stuur een
mail naar Stien.Pardon@kortenberg.be

4. Advies
a. Erkenningsaanvragen

b. Nieuwe straatnamen
Er worden drie nieuwe straatnamen gezocht. Het erfgoedhuis heeft drie voorstellen geformuleerd,
gebaseerd op de geschiedenis van de deelgemeente. Het gaat om Campanilehof (Aan Engerstraat
EK), Jacobshof en Moeyshof (Aan Ter Gessel Meerbeek). Campanile: typische torentjes die vroeger
veel voorkwamen in de Engerstraat. Jacobs en Moeys zijn oudstrijders uit Meerbeek. De cultuurraad
gaat akkoord met deze naamgeving.

5. Ter kennisgeving
a. Opvolging beleidsplan (zie bijlage)
Iedereen ontving in bijlage van de uitnodiging voor de cultuurraad de opvolging van het huidige
beleidsplan.
Enkele puntjes hieruit:

Begin oktober komt de vakantiewijzer voor het najaar uit. Hierin staan activiteiten die voor kinderen
georganiseerd worden tijdens de herfst-, kerst- en krokusvakantie. Ook opvanginitiatieven die door
verenigingen worden georganiseerd, kunnen hierin worden opgenomen. Deze kunnen nog tot
zaterdag 21 september worden bezorgd aan vakantiewerking@kortenberg.be.
Aan OC De Zolder zijn er nog enkele dingen afgewerkt: deur en rolluik tussen cafetaria en grote zaal,
verduistering. De schilderwerken zullen ook dit jaar nog doorgaan. Werken aan de akoestiek zullen
niet voor dit jaar zijn aangezien er eerst nog een studie nodig is om te bekijken hoeveel platen er
nodig zijn.
De spots zijn soms moeilijk te dimmen. Er hangt een handleiding bij de schakelaar.
Herinnering: Er is een e-mailadres met lokale perscontacten dat gebruikt kan worden om
persberichten naar te verzenden: perslijst.lokaal@kortenberg.be

b. Subsidie overzicht
Er wordt een voorstel gedaan om een gezamenlijk document te maken voor de
evenementenaanvraag, toelage aanvraag, materiaal aanvraag. Zo moeten niet telkens dezelfde
gegevens ingevoerd worden.
Het zou interessant zijn om vanuit de gemeente ondersteuning te krijgen voor Sabam aanvragen. Is er
niet voor meer zalen een jaartarief mogelijk of kunnen er gegroepeerde aangiften gedaan worden?

c.

Bijkomende cultuurraad: Voorstelling meerjarenplanning

Voor de sportraad, cultuurraad en de bibliotheekcommissie plannen we een gezamenlijke infomoment
betreffende de meerjarenplanning en dit op dinsdag 5 november om 20u. Bedoeling is dat er een
officiële vergadering van de cultuurraad doorgaat met agendapunten ‘toelichting meerjarenplanning
2014-2019’ en ‘‘advies meerjarenplanning 2014-2019’. Na de gemeenschappelijke toelichting zetten
we ons met de cultuurraad apart om het advies te formuleren.

d. Subsidiereglement

De verschillende diensten zijn hun subsidiereglementen aan het herbekijken. Zo ook de cultuurdienst.
Het idee is om naast een projectsubsidie ook werkings-/kwaliteitssubsidies toe te kennen. Zo worden
ook verenigingen die minder naar buiten komen maar wel een kwaliteitsvolle werking hebben ook
beloond voor hun inzet. Ook zal er rekening gehouden worden met de suggesties voor extra
categorieën die in het verleden uit de cultuurraad kwamen. Voor de uitwerking van dit reglement zal
zeker de cultuurraad nog om advies gevraagd worden.

6. Varia

a. Herinnering vernieuwing erkenningen
Zoals voorzien in het ‘erkenningsreglement’ moet elke vereniging haar erkenning elk jaar vóór 30
september hernieuwen. De opgegeven contactpersoon van elke vereniging heeft hier een mail over
gekregen. Hierin staan alle gegevens die we over die vereniging hebben. Het volstaat om de
gegevens na te kijken, indien nodig aan te passen en vervolgens terug te sturen. Hiermee is de
erkenning dan weer voor een jaartje in orde.
Voor vragen over de erkenning kan je steeds contact opnemen met vrijetijd@kortenberg.be

b. Cultuurkampioen

c.

Vrijwilligersacademie

In november en december gaat er in het Administratief Centrum een workshop ‘evenementen’ door,
georganiseerd door Vorming Plus. Deelname is gratis.
d. Cursus tentoonstellen
De provincie richt een cursusreeks in ‘hoe maak ik een tentoonstelling?’. Deze gaat door op 8, 14 en
19 oktober, afwisselend in Asse en in Drogenbos. Deelname: €40. Wie graag de volledige info
ontvangt kan Stien contacteren.
e. Buur zoekt buur

f.

Mogelijke nieuwe voorzitter

We hebben zicht op een nieuwe voorzitter. Georges Tonla Briquet zou dit misschien wel op zich willen
nemen. Georges woont al jaren de cultuurraad bij als geïnteresseerde inwoner. Stien en Stijn spreken
nog eens met hem af om te bekijken wat er zoal komt kijken bij het voorzitterschap. Georges is nu op
vakantie maar zal er wel bijzijn in december.

7. Rondvraag

Aanwezig
Vereniging

Naam

De Verbroedering / Jeugd Verbroedert

Alain Bertrand

Curieus

Jetta Palmans

Ziekenzorg E/K/Femma

Louiza Van Boven

Davidsfonds tekenatelier

Jean-Marie Beuten

KWB E/K

Bernadette Verbelen

Gezinsbond Meerbeek

Luk Arnalsteen

De Wijngaardsberg

Marc Janssens

De Wijngaardsberg

Frank Iwens

Edelweis

Stijn Dekelver

Verenigingsraad EK

Daisy Ringoot

Kunstacademie

Hilde Van Keer

Bonzaï

Svenja Roevens

Happy Art

Maurits Lauwers

Imkersvereniging gewest Kortenberg

Marc De Weerdt

Imkersvereniging gewest Kortenberg

Raymond van de Dries

koninklijke bientelersbond Kortenberg

Marc De Weerdt i.o.

KVLV Everbeg

Sien Beyens

KVLV Meerbeek

Bea Vrebos

ondervoorzitter

Dirk De Bock

schepen

Ann Vannerem

cultuurfunctionaris

Stien Pardon

Everaert Ghesellen & St Antoniuskoor

Ilse Gielis

Verontschuldigingen
Vereniging

Naam

Gidensbond

Willem Deraedemaeker

KWB E/K

Maurits Roeckx

Verenigingsraad EK

Raymond Hendrickx

Femma Kortenberg

Irène Gille

Everaert Ghesellen

Gaby Leaerts

De Seniorinas

Erna Leaerts

Jagidelifa

Ann Vannetelbosch

Edelweis

Johan Debruyne

Cantate

Hilde De Coster

Cantate

Rosa Verdeyen

Verenigingsraad Ko

Michel Cappan

United Brass

Florent Moeys

Davidsfonds EK

Johnny Vrijens

Erfgoedhuis

Monique Meys

vtbKultuur

Guido Craps

Vrolijke Schutters

Marc Van Asselberghs

Secretaris

Lieve De Doncker

Penningmeester

Daniël Janssens

