Verslag Cultuurraad 16 maart 2015
1. Advies evenementenreglement (zie bijlage)
Veerle Cammaerts, Diensthoofd Vrije Tijd, komt het reglement toelichten.
De cultuurraad mag hier, samen met de jeugd- en sportraad, zijn advies over formuleren.
Een aangepaste versie kan voor definitief advies op de cultuurraad van juni besproken worden.
In het najaar komt het reglement op de gemeenteraad.
Er zijn 2 reglementen: het evenementenreglement dat van toepassing is voor Kortenberg en het
politiereglement dat geldt voor zowel Herent als Kortenberg.
Het volledige reglement wordt overlopen.

2. Goedkeuring verslag vorige cultuurraad
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Goedkeuring agenda
Er wordt een puntje toegevoegd aan de varia: ondersteuning bij invullen belastingaangifte vzw’s.
4. Activiteiten
a. DAG 1
Dag 1 ging door op 1 januari op de site Colomba. Het was erg mooi weer en er was een spectaculaire
vuuract. Een geslaagde editie.

b. Erfgoeddag
De erfgoeddag gaat door op zondag 26 april van 13-18 u.in het erfgoedhuis. Thema dit jaar is ‘erf’.
Maquettes, plannen, tekeningen, dagboeken en foto’s schetsen de typische Brabantse vierkanthoeves
waarin zich het economisch leven afspeelde met de graanteelt tot 1880 en recentelijk de witloofteelt.
Naast deze expo kan je ook genieten van een drankje in de mooie tuin van het erfgoedhuis of je
uitleven op de volksspelen.

c. Slowart
In 2015 organiseert de Werkgroep Beeldende Kunsten van Kortenberg een nieuwe editie van de
Kortenbergse Kunstkabinetten, een beeldende kunstexpo in openlucht met een selectie van
kunstenaars uit het hele land.
Voor deze editie werd er gekozen voor het thema ‘Slowart’. Met de keuze voor dit thema wil de
werkgroep met mooie kunst de bezoeker doen vertragen en zelfs even doen stilstaan. Men wil de
kunstliefhebber even wegslepen uit de drukte van de samenleving en uitnodigen tot reflectie,
bezinning, nadenken, ... Als decor werd gekozen voor de omgeving van het park van de Oude Abdij
en de trage wegen van Kortenberg en Everberg.
De expo loopt van 10 mei tot en met 27 september en is vrij te bezoeken.
Iedereen is welkom op de opening op zondag 10 mei om 14 u.. Er is een formeel gedeelte in het park
van de Oude Abdij. Omstreeks 15 u. kunnen bezoekers het parcours afstappen en vinden ze
onderweg standjes met hapjes in teken van ‘Slowfood’.
d. Kortenberg Feest
Op zondag 5 juli van 14 tot 18 u. viert Kortenberg volop feest.
Het wordt weer een gezellige dag met straattheateracts, workshops, springkastelen, optredens van
verenigingen en allerlei lekkers om te proeven.
Dit jaar is het park van de Oude Abdij de feestlocatie van dienst.

e. Zomerse parkdagen
Vorige zomer zorgden de Zomerse Parkdagen voor leuke, zonnige en muzikale zondagen in het
Abdijpark. Dit jaar zal het niet anders zijn! In juli en augustus vormt het park opnieuw het decor van
gezellige middagconcertjes. Met fijne muziekgroepjes om te ontdekken en samen te genieten van een
ongedwongen, zomerse sfeer. Afspraak op zondag om 15 u. in het Park van de Oude Abdij.
Noteer alvast de data:
Zondag 12 juli
Zondag 26 juli
Zondag 9 augustus
Zondag 23 augustus

5. Ter kennisgeving
a. Opvolging beleidsplan
b. Werkingsverslag
Ieder jaar maakt de VT-dienst een verslag op van het afgelopen jaar. Dit s ook terug te vinden op de
gemeentelijke website via deze link: http://www.kortenberg.be/vrijetijdsbeleidsplan_6.html

6. Varia
a. Vrijwilligersbarbecue
Na twee vrijwilligersbrunchen zouden we dit jaar een vrijwilligersbbq willen organiseren op zondag 28
juni.
b. Belastingaangifte vzw’s
Er werd een vorige cultuurraad voorgesteld om met het geld van de cultuurraad de verenigingen te
ondersteunen bij de aangifte van hun belastingen. We beslissen nu om dit ruimer te bekijken en alle
voor- en nadelen van een vzw op een rijtje te zetten.
Stien nodigt iemand uit om hierover te komen spreken. De verenigingen mogen hun vragen op
voorhand bezorgen zodat we de klemtonen al kunnen doorgeven aan de spreker..

7. Rondvraag

VOLGENDE CULTUURRAAD
 Overleg socio-culturele verenigingen: 9 juni 2015 om 19.30 u in cafetaria Colomba
Muziekoverleg: 9 juni om 19.30 u. in kleine zaal Colomba
 Cultuurraad: dinsdag 9 juni 2015 om 20.30 u. in kleine zaal Colomba
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Marc Van Asselberghs

De Jonge Fanfare Meerbeek

Lut Van Asselberghs

Everaert-Ghesellen

Alice Thijs

Sint-Antoniuskoor Meerbeek
Het Erfgoedhuis

Erna Leaerts
Monique Meys

Gezinsbond van Meerbeek

Jeannine Janssens

Bonzaï

Machteld Beyens

De Wijk Hertog-Jan

Julien Vanhoegaerden

De Wijk Hertog-Jan

Luc Coosemans

De Verenigingsraad Ers-Kwerps
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