Verslag cultuurraad 5 november 2013
Aanwezigen: zie onderaan

1. Toelichting meerjarenplanning 2014-2019
Het nieuwe meerjarenplan wordt voorgesteld aan de sportraad, jeugdraad,
bibliotheekcommisie en cultuurraad.

2. Goedkeuring verslag vorige cultuurraad
Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Goedkeuring agenda
Bij Varia wordt er een punt toegevoegd over de planningsvergadering van GC Colomba.

4. Advies
a. Advies meerjarenplanning 2014-2019
Het advies op de meerjarenplanning wordt toegevoegd als bijlage.

b. Advies erkenningsaanvraag The Cookies
The Cookies is een groep mannen die kooklessen organiseert in OC Berkenhof. Zij
zijn in orde met alles wat verzekeringen en statuten betreft. De cultuurraad gaat
akkoord met hun erkenning.
Hierop aansluitend wordt er verzocht om bij de renovatie van OC Berkenhof rekening
te houden met de keuken. Het zou fijn zijn als deze ook als leerkeuken gebruikt kon
worden.

5. Activiteiten
a. DAG 1
Dag1 gaat door op woensdag 1 januari op het De Walsplein. Thema dit jaar is ‘nostalgisch
circus’ met vlaggetjes, vuurspuwers,… Verenigingen die een handje komen toesteken krijgen
een vergoeding van € 100 per 5 vrijwilligers. Graag vanaf de minimumleeftijd van 16 jaar.
Opmerking: de locatie van DAG1 is intussen gewijzigd naar site Colomba. Er wordt ook hulp
gevraagd van de verenigingen voor de opbouw en afbraak. Er is een vergoeding voorzien
van €100 per 4 personen vaneen vereniging die zich gedurende 3u inzetten.

6. Varia
a. Reservaties GC Colomba 2015
Wie in 2015 een evenement plant in de grote zaal van GC Colomba is welkom
op de planningsvergadering op dinsdag 3 december in Colomba. Gelieve op
voorhand al de datum van voorkeur te bezorgen aan Willy Trappeniers via
gccolomba@kortenberg.be. Dit voor 25/11. Willy stelt dan een voorlopige
kalender op die wordt besproken op 3 december. Alles wat die vergadering
wordt goedgekeurd, mag al worden ingevoerd in planon. Vanaf 1 januari kan
iedereen zijn reservaties invoeren en worden de afgesproken data niet langer
voorbehouden.

7. Rondvraag
a. Worden er vanuit de gemeente lintjes of medailles voorzien waarmee de
verenigingen hun bestuursleden in de bloemetjes kunnen zetten voor
bijvoorbeeld 20 jaar actief als bestuurslid? Nee, de gemeente voorziet dit niet.
b. Het ingeven van activiteiten in de uitdatabank moet telkens lang voor de
activiteit gebeuren. Op deze manier is het moeilijk om in te spelen op de
actualiteit. Is het mogelijk om deze termijn in te korten?
Deze termijn is echt nodig om alles verwerkt te krijgen door de diensten, de layouter, de drukker en de post.
c. Wanneer krijgen de verenigingsraden de lijst van erkende verenigingen? Op dit
moment kunnen zij niet controleren of verenigingen in orde zijn en dus van het
voordeeltarief kunnen genieten.
Stien vraagt dit na bij Veerle.
d. De volgende cultuurraad gaat door op 19 december.

Aanwezig
Vereniging

Naam

De Verbroedering / Jeugd Verbroedert
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Ziekenzog
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Neos
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Dames en heren
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Wijngilde
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Gezinsbond Meerbeek

Luk Arnalsteen

Gezinsbond Kortenberg

Michel Cappan
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Johnny Vrijens

Edelweis

Stijn Dekelver

vtbKultuur

Guido Craps

Bonzai

Svenja Roevens

KVLV Everberg

Sien Beyens

KVLV Everberg

Martine Wauters

Verenigingsraad Erps-Kwerps

Daisy Ringoot

Cantate

Roza Verdeyen

De Vrolijke Schutters

Marc Van Asselberghs

penningmeester

Daniël Janssens

secretaris

Lieve Dedoncker

ondervoorzitter

Dirk De Bock

schepen

Ann Vannerem

cultuurfunctionaris

Stien Pardon

Verontschuldigingen
Vereniging

Naam

KWB E/K

Maurits Roeckx

Femma Kortenberg

Katrien Debruyne

Everaert Ghesellen

Gaby Leaerts

De Seniorinas

Erna Leaerts

tekenatelier davidsfonds

Jean-Marie Beuten

Bijenbond

Marc De Weerdt

Bijenbond

Hendrik Trappeniers

Zangkoor Meerbeek

Gaby Leaerts

Erfgoedhuis

Monique Meys

United Brass

Florent Moeys

Femma Kortenberg

Irene Gille

Edelweis

Johan Debruyne

Jagidelifa

Ann Vannetelbosch

De Blinde Muur

Lieve Ophalvens

