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1.

Goedkeuring verslag vorige cultuurraad
Fouten in data concerten van cultuurverenigingen
United Brass: 22 November i.p.v. 11 November
Jonge fanfare: 8 en 10 oktober i.p.v. November

2.

Goedkeuring agenda
De agenda wordt goedgekeurd

3.

Activiteiten

a. Evaluatie vrijwilligers barbecue
De vrijwilligerbarbeque vond dit jaar plaats in GC Colomba op zondag 28 juni. Er namen dit jaar 115
personen deel. Daarnaast ook 13 genodigden die bedankt werden voor hun jarenlange inzet in een
verenigingsraad. In totaal 128 deelnemers dus uit het verenigingsleven. Men mocht met 4 personen
inschrijven, vanaf 1 juni kon men tot 6 per vereniging gaan.
We zijn nooit volzet geweest, dus er konden tot op het eind nog verenigingen inschrijven.
Als volgt verdeeld: Sport: 11 verenigingen | Cultuur: 18 verenigingen | Senioren: 3 verenigingen |
Welzijn: 3 verenigingen | Jeugd: krijgen bedanking apart
Makkelijk concept, BBQ en toog werd gedaan door externen, bedanking schepen was mooi,
Combinatie fiets-en wandelhappening was geslaagd.
Suggesties naar volgend jaar toe?
b. Evaluatie Zomerse Parkdagen
De Zomerse Parkdagen kende ondanks de hete temperaturen een mooie opkomst. Een gemiddelde
opkomst van 150-200 luisteraars overheen de middag. Enkel zondag 26 juli is flink uitgeregend.
Binnen de cultuurraad bestaat er consensus over het idee dat deze concerten naar 8 per jaar mag
uitgebreid worden. Van 15 juni tot en met 15 september. Dit geeft ruimte om meer en breder talent op
de bühne te laten verschijnen en creëert regelmaat naar de inwoners toe als ontmoetingsmoment. Het
mag geen pop-of rockfestival zijn, ook klassieke muziek en andere genres moeten aan bod komen.
c. Evaluatie Kortenberg Feest
Zondag 5 juli 2015 was de eerste koelere dag na de hittegolf van afgelopen week. Milde temperaturen
tot 26 graden, bewolkt en een windje kwamen voor heel wat Kortenbergenaren als geroepen. Rond 17
uur heeft het 15 minuten geregend. Maar dat heeft de planning niet overhoop gegooid. De 650-750
bezoekers keerden enthousiast huiswaarts en er is goed gedronken en gegeten.
Volgend jaar heeft Kortenberg feest plaats op 3 juli 2016 in Everberg.
De verenigingen zouden graag kunnen kiezen waar ze staan. Als wijnvereniging naast de hamburgers
staan is geen ideale positie. Misschien in de toekomst een aparte hoek voor eetstanden opstellen.
d. Open Monumentendag (13 september)
Maalderij Lambrechts, dat dit jaar voor deze gelegenheid wordt opengesteld, is de uitgelezen
startlocatie voor het mooie aanbod rond industrieel erfgoed in Kortenberg. Het Chirolokaal gelegen
tegenover de maalderij zorgt voor een warm onthaal. U kunt er terecht vanaf 10u voor een drankje,
smoutebollen en voor of na de wandeling of geleid bezoek genieten van een streekbier. Naast een
geleid bezoek aan de maalderij is er ook een fietstocht en een expo rond Het industrieel erfgoed in
Kortenberg te bezichtigen. Voor de avonturiers onder jullie kunnen jullie het hele parcours doorlopen
met
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e. Infoavond vzw’s ‘De nieuwe vzw wetgeving’
Worden we een vzw of blijven we een feitelijke vereniging? Wat is het verschil tussen een algemene
vergadering en een raad van bestuur? Wat moeten we verplicht vermelden als we statuten opstellen?
Wat zijn een onze jaarlijkse verplichtingen en hoe zit het met de verplichte verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid? Tal van vragen die de cultuurraad de afgelopen jaren binnen kreeg. Met deze
infoavond komt ze tegemoet aan de noodkreet van vele verenigingen in Kortenberg. Zit u in een
sportvereniging, bloemsierkunst of theater en muziek en wil u meer uit uw vereniging halen dan is dit
uw kans. De cultuurraad biedt deze infoavond gratis aan alle verenigingen in Kortenberg. Je moet niet
aangesloten zijn bij een adviesraad om in aanmerking te komen. Graag vooraf reserveren.
Wanneer: Dinsdag 29 september 2015
Uur: 19 u. tot 21 u.
Locatie: Kleine zaal, GC Colomba, Wijngaardstraat 1, 3070 Kortenberg
Inkom: gratis
Inschrijving: uitbalie@kortenberg.be (reserveren wordt aangeraden) 02 755 22 80
Voor wie: Alle verenigingen van Kortenberg die met vragen zitten rond beheer van activiteiten,
vrijwilligers, financiën en statuut van haar organisatievorm.
Een initiatief van de Cultuurraad Kortenberg en het Vlaams Studie-en Documentatiecentrum voor vzw’s.
De cultuurraad vraagt een aparte mailing naar alle verenigingen toe om de oproep extra kracht bij te
zetten. Daarnaast is er de vraag of er een syllabus ter beschikking is voor de verenigingen die
aanwezig kunnen zijn die avond. Jan volgt beide punten verder op
f.

Komende activiteiten

SlowArt: september
Op 27 september loopt SlowArt, de triënnale voor beeldende kunst in Kortenberg, op zijn einde. Editie
2015 werd een editie die door vele mensen binnen en buiten Kortenberg werd gesmaakt. Het
enthousiasme van de kunstenaars, de Kortenbergse Kunstenkabinetten en de vele medewerkers
hebben hun effect niet gemist. De nationale en gespecialiseerde pers nam de triënnale op in haar
agenda’s en het aantal dagelijkse bezoekers en wandelaars nam gestaag toe.
Op 15 september wordt er voor de medioren en senioren een geleide wandeling georganiseerd in
combinatie met een heerlijke maaltijd in de Abdij. Deze start om 10u aan het Paviljoentje. Inschrijven
kan via uitbalie@kortenberg.be
Op zondag 20 september heeft voor de vijfde en laatste keer de gratis rondleiding plaats om 10u.
Inschrijven kan via uitbalie@kortenberg.be
Collectief creatief: oktober
‘Collectief Creatief’ is een kunstzinnig initiatief binnen het Universitair Psychiatrisch Centrum in
samenwerking met de Kortenbergse Kunstkabinettenn Dienst Cultuur, Groovehall, en dit in kader van
‘beeldvorming, participatie en herstel “, belangrijke begrippen
binnen de Geestelijke
Gezondheidszorg’.
‘Collectief Creatief’ stelt een artistiek programma voor dat loopt in de week van de Geestelijke
Gezondheid : van 10 tot 17 oktober 2015. Op de agenda staan :
De vernissage van de kunst- tentoonstelling (12 tot 17 oktober)
-

Een rock-concert (12 oktober ism Groovehall)

-

Filmvoorstellingen (17 oktober: Deux jours, une nuit van de gebroeders Dardenne -20u)

Striprally (8 november):
‘Stars & Strips in Tervuren’ Striprally doorheen Vlaams-Brabant, randactiviteit stripproject. Vanaf 16-102015 t.e.m. 17-1-2016 organiseert de Koninklijke Heemkundige Kring van Tervuren een project rond
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haar erfgoed in strips en cartoons. Naast een tentoonstelling is er een stripbeurs met stripveiling,
lezingen en workshops. Op 8 november vormt Kortenberg één van de acht stopplaatsen in de Auto
striprally doorheen Vlaams-Brabant. De bedoeling is ook het bredere provincie-erfgoed te laten
ontdekken. De Oude Abdij vormt bij ons de stopplaats en de strip van Castor staat centraal.
Week van de smaak (12 november):
Op donderdag 12 november komt Jorun Verheyden, auteur van o.a. ‘Gebeten door groenten’, in de
Bib vertellen over hoe je met seizoensgroenten en vleesvervangers de lekkerste gerechten kan
klaarmaken. Wil je graag minder vlees eten of bewuster leven en koken volgens de seizoenen? Of
gewoon eens iets anders op je bord toveren? Dan kan Jorun je inspireren. Ze brengt hapjes mee om je
helemaal te overtuigen. 20 u. – via uitbalie, €5
Kinderkunstendag (15 november):
Tijdens ‘Kunstendag voor kinderen’ beleef je samen met je familie voordelig een hele dag kunst in
Vlaanderen en Brussel. Zo kan je in de Bib van Kortenberg deelnemen aan een van onze inspirerende
workshops rond beeldende kunst, gegeven door Bazarts vzw.
‘In de voetstappen van Calder’ 5-8 jaar
‘Gekke dieren met gekleurde klei’ 8-15 jaar
10-13u, €5 hapje en drankje, 5-15 jaar
Inspiratiemarkt (22 november):
De ‘inspiratiemarkt’ gaat door op zondag 22 november 2015 in GC Colomba, in de voormiddag. Zoals
bij de eerste editie zal er ruimte worden gegeven aan nieuwe initiatieven en voorstellen, zullen
bestaande initiatieven er worden samengebracht en vervolgens geordend worden volgens de
charterprincipes.
Het begint allemaal met kleine voorstellen en creatieve prikkels die uw gemeente verder dynamiseren.
Voorstellen die enkel en alleen van de inwoners van Kortenberg kunnen komen. Daarom deze oproep
naar u, als inwoner van Kortenberg om niet te twijfelen als u een goed idee, leuk voorstel of droom
hebt die u wenst te verwezenlijken.
Mail naar charterstuurgroep@kortenberg.be en cultuur@kortenberg.be of bezorg een briefje aan de
cultuurfunctionaris in het Administratief centrum.

g. Financiën cultuurraad
Momenteel staat er +€ 10279,51 op de rekening van de cultuurraad. Jaarlijks krijgt de cultuurraad een
toelage van de gemeente om gezamenlijke initiatieven te ondersteunen.
Vraag aan cultuurraad. Zijn er gemeenschappelijke initiatieven, noden,… waar we met dit geld iets voor
kunnen doen. Het is de bedoeling dat dit een initiatief is dat voor zoveel mogelijk verenigingen
interessant is.

4.

Advies
a. Evenementenbeleid
Op de cultuurraad van 9 juni heeft het nieuwe evenementbeleid een positief advies gekregen van de
cultuurraad. Dit word binnenkort opgenomen in het politiereglement en nadien goedgekeurd door de
gemeenteraad. Vermoedelijk zal , begin december, het beleid van kracht zijn.
5.

Varia

a. Herinnering vernieuwing erkenning
Zoals voorzien in het ‘erkenningsreglement’ moet elke vereniging haar erkenning elk jaar vóór 30
september hernieuwen. De opgegeven contactpersoon van elke vereniging gaat hier een mail over
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krijgen. 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
• V.a. maandag 07/09 in de bus
• Nalezen en corrigeren waar nodig
• Deze gegevens terug naar vrijetijd@kortenberg.be
• Deadline 30 september
• Ik kijk alle gegevens na, en kijk of ze voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.
• Na goedkeuring worden deze door het college bekrachtigd
• Aanpassing in Planon
• Gefeliciteerd u bent erkend voor het komende werkingsjaar en komt in aanmerking voor een
werkingstoelage

b. Toelage werkingen cultuurvereniging
Zoals voorzien in het subsidiereglement komt elke erkende vereniging in aanmerking voor een toelage
van de dienst cultuur. Dit jaar is het nieuwe reglement van toepassing. We overlopen kort de artikels
en hoe de punten worden geteld.
Het huidige reglement en de verdeelsleutel zal voor de eerste maal in voege treden. Er heerst
onduidelijkheid over de invloed op het financieel vlak voor de verenigingen. Na afloop van de eerste
ronde lassen we een evaluatiemoment in en bekijken waar en hoe we moeten bijsturen als dit nodig
blijkt.
Het nieuwe reglement valoriseert culturele initiatieven en stimuleert verenigingen die financiële en
culturele engagementen/risico’s nemen. De subsidie pot blijft dezelfde als voorgaande jaren en gaat
integraal naar de verenigingen maar het is mogelijk dat de verhoudingen tussen de verenigingen
herschikt worden. De komende jaren zullen een aantal verenigingen op basis van het nieuwe
telsysteem aan de werking moeten sleutelen willen ze ten volle genieten van subsidies van de dienst
cultuur.
Voor alle duidelijkheid: de subsidies zijn bedoeld ter stimulering van bepaalde initiatieven en niet om
de kosten ervan volledig te dekken.

Voor vragen over de erkenning kan je steeds contact opnemen met vrijetijd@kortenberg.be

c. Trotse ouders
Stien en Dries zijn op 17 juni trotse eigenaar van één dochter geworden. Oone is een frisse dame van
51 cm en 3.34 kg. We laten een felicitatiekaartje rondgaan die we na ondertekening van de
aanwezigen bezorgen aan Stien en Dries
Graag zouden we met de cultuurraad een klein cadeautje aankopen voor Stien Pardon en Oone.
Jan informeert bij Stien wat op de wenslijst staat.
d. De Cultuurkampioen
Net als vorig jaar willen we een huldiging doen voor uitzonderlijke culturele prestaties. De
cultuurkampioenen zou worden gehuldigd op de cultuurraad van december.
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Cultuurkampioen kan je worden als iemand anders je hiervoor heeft naar voren geschoven. In
zoeklicht november zal er een oproep komen. Iedereen uit de gemeente mag iemand voordragen
waarvan hij/zij vindt dat deze persoon of vereniging in 2015 iets bijzonders gedaan of bereikt heeft.
Elke persoon mag slechts 1 persoon of vereniging voordragen. Kandidaturen mogen ingezonden
worden tot en met 25 november. Hiervoor is een motivatie en eventueel een foto nodig. De prestatie
van de kampioen moet hebben plaatsgevonden tussen december 2014 en december 2015. Het
bestuur van de cultuurraad zal de kandidaturen bekijken.
e. Volgende Cultuurraad
Donderdag 17 december | De Zolder | 20 u. |

6.

Rondvraag










De vrolijke schutters zijn blij met de propere tafels die ter beschikking staan
Er wordt gevraagd om bij de mail van erkenningsgegevens de vraag toe te voegen de
verenigingsgids alsook te updaten. Jan geeft dit door aan de collega’s of dit tot de
mogelijkheden behoort.
In welke resolutie moeten we foto’s doorsturen naar Zoeklicht om goedgekeurd te worden
voor publicatie. Jan spreekt de dienst communicatie Kortenberg aan.
De problemen rond de Uitdatabank zijn opgelost.
KVLV vraagt feedback over het evenement n.a.l.v. haar jubileum. Jan spreekt dienst
Evenementen aan.
Folders mogen niet langer op school. Wat is het alternatief.? Concert tijdens de
opendeurdagen, uitdelen van folders aan de schoolpoort, verenigingen die samenwerken en
de taken verdelen.
Femma Kortenberg is opzoek naar betaalbare animatie voor 18 december.

Vriendelijke groeten,
Georges Tonla Briquet
Voorzitter cultuurraad

Lieve De Doncker
Secretaris cultuurraad
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