Verslag cultuurraad donderdag 17 december 2015

1. Goedkeuring verslag
Verslag wordt goedgekeurd
2. Goedkeuring agenda:
Toevoeging van 2 puntjes: opvolging variapunten vorig overleg + toelichting accomodatieplan door de
schepen
3. Activiteiten
a. Evaluatie Open monumentendag
De OMD ging door in september. Er waren geleide bezoeken aan Maalderij Lambrechts met een
expo, verzorgd door het erfgoedhuis. Ook was er een gegidste fietstocht langs het industrieel erfgoed
in Kortenberg.Het mooie programma heeft heel wat bezoekers gelokt. De aard van de locatie (de
maalderij) heeft er voor gezorgd dat (zelfs na capaciteitsverhoging) niet alle gegadigden hebben
kunnen deelnemen aan de rondleiding. Dit had een gunstig effect op de expo die een mooi alternatief
bood aan deze mensen. Er zijn 2 extra rondleidingen ingelast op vraag van de omstaanders. De
fietsroute kende heel wat minder belangstellenden. Een mogelijke oorzaak hiervan zijn de
doemberichten van regen en onweer die werden verspreid door de weerkanalen. De deelnemers
waren alleen zeer positief over deze dag. De mensen die we hebben moeten teleurstellen toonden
begrip en wilden graag op de hoogte gehouden worden.

b. Evaluatie Info avond VZW’s
Op dinsdag 29 september ging er een info avond door over VZW’s o.l.v. het Vlaams Studie-en
Documentatiecentrum voor vzw’s. Ook verenigingen die niet in de cultuurraad zitten werden
uitgenodigd. De opkomst was groot en de inhoud was erg interessant.
Gezien het succes zouden we jaarlijks een infoavond willen organiseren. Het Vlaams Studie-en
Documentatiecentrum voor vzw’s biedt nog enkele andere info avonden aan rond het thema ‘VZW’s’.
Deze worden bijgevoegd aan het verslag met de vraag aan de verenigingen om hun voorkeur van een
thema te bezorgen aan Stien (stien.pardon@kortenberg.be). Dirk De Bock stelt voor om een avond
rond ‘verzekeringen’ te organiseren. Dit wordt mee opgenomen in de keuzelijst.
c.

DAG 1

Op vrijdag 1 januari nodigt het gemeentebestuur je uit om samen met hen te klinken op een fijn, nieuw
jaar. Zak om 17 u. af naar het park van de Oude Abdij voor een glaasje cava, een warme kom soep of
een dampend kopje chocolademelk. Dompel je onder in een feeërieke wintersfeer, sla een gezellige
babbel en wens elkaar het beste voor het nieuwe jaar! Voor de jongsten wordt er een knusse filmhoek
ingericht. Tegen 19 u. sluiten we DAG 1 van het nieuwe jaar af.
d. Erfgoeddag
De erfgoeddag gaat door op zondag 24 april rond het thema ‘rituelen’. Het erfgoedhuis is al bezig met
de voorbereiding van de expo rond kermissen, processies,… Er worden nog oude foto’s gezocht van
kermissen. Wie dit heeft liggen mag ze steeds bezorgen aan het erfgoedhuis.
e. Week van de amateurkunsten

We zijn nog een formule aan het uitwerken voor de week van de amateurkunsten. Wat wel al vast
staat is dat iedereen die wil tentoonstellen, workshops geven, optreden,… van harte welkom is op
zondag 15 mei in GC Colomba.
f.

Kortenberg Feest

Kortenberg feest gaat door op zondag 3 juli in Everberg. Verenigingen die willen meewerken d.m.v.
een stand uit te bouwen of een optreden te verzorgen zijn van harte welkom!

4. Advies
a. Subsidiereglement voor grootschalige evenementen: aanpassingen
In september 2014 ging het subsidiereglement voor grootschalige evenementen in werking. Gezien dit
vanuit ‘cultuur’ komt wordt er veel belang gehecht aan het feit dat het om een cultureel evenement
gaat. Dit bleek echter niet helemaal duidelijk, zo merkten we aan de aanvragen die binnenkwamen in
de loop van het jaar. Daarom zouden we dit reglement wat willen herwerken en nog meer de nadruk
leggen op de culturele invulling.
Vragen:
- Wat is het gepaste krediet dat voorzien wordt > 300 euro
- Wat als dit niet voldoend eis voor alle aanvragen > dan wordt dit aangepast via
begrotingswijziging
- Hoeveel evenementen kwamen in 2015 in aanmerking > 2, waarvan 1 aanvraag te laat
De cultuurraad adviseert de aanpassingen aan het reglement positief.

b. Erkenning comité 900 jaar Meerbeek
In 2017 bestaat Meerbeek 900 jaar. Er werd een comité opgericht dat hierrond allerlei activiteiten wil
organiseren. Zij vragen een erkenning aan zodat ze gebruik kunnen maken van de gemeentelijke
uitleendienst, promo,… Zij voldoen aan de voorwaarden om erkend te worden als vereniging.
De cultuurraad adviseert de erkenning positief.

5. Varia en rondvraag
a. Opmerkingen subsidiereglement
Dit jaar werd voor het eerste het nieuwe subsidiereglement in gebruik genomen. Hieruit blijkt dat er
enkele aanpassingen nodig zijn. We willen ook informeren naar de opmerkingen van de verenigingen
zodat er tegen de volgende cultuurraad een nieuwe versie kan voorgelegd worden.
Enkele conclusies:
-

Het principe werkt wel. Verenigingen die veel organiseren en goed in orde zijn met hun
boekhouding worden ook het meest beloond.
We moeten duidelijk formuleren welke bewijsstukken er gevraagd worden. De subsidie kan
niet hoger zijn dan de uitgaven voor een activiteit.
In de laatste categorie ‘lessen actieve kunstbeoefening’ bleek volgens de letter van het
reglement niemand in aanmerking te komen. Deze categorie zal opnieuw gedefinieerd worden
en men zal volgens deze definitie alsnog subsidies kunnen aanvragen voor het jaar 20142015.

Vragen/opmerkingen vanuit cultuurraad:
- Graag meer individuele uitleg bij de verdeling van de punten. Wat kwam wél in aanmerking,
wat niet,…
o Proberen we voor te zorgen

-

Wat als fanfares afspreken om beurteling bij elkaar te gaan optreden, zonder vergoeding
o Indien er geen uitgaven zijn wordt dit ook niet gesubsidieerd
Waarom wordt samenwerking tussen verschillende verenigingen niet meer gesubsidieerd?
o Hier werd in het verleden misbruik van gemaakt. Samenwerkingen bestonden enkel
op papier.
o Als verenigingen samen werken dienen ze zelf afspraken te maken over de verdeling
van de subsidie. ( Hiervoor is een gedetailleerd overzicht van de subsidies nodig)

b. Vakantiewijzer
De vakantiewijzer is een boekje dat in de scholen bedeeld wordt met daarin het aanbod voor kinderen
tijdens de vakanties. Ook verenigingen kunnen hun aanbod hierin publiceren. Voor de zomereditie
(paas- en zomervakantie) moeten de teksten worden ingeleverd tegen 5 januari. Dit kan naar
vakantiewerking@kortenberg.be

c.

Data cultuurraden 2016
Maandag 21/3
Dinsdag 7/6
Woensdag 21/9
Donderdag 15/12

d. Gezocht: secretaris cultuurraad
Lieve De Doncker zou willen stoppen als secretaris van de cultuurraad. Lieve licht toe dat ze op haar
ste
70 verjaardag heeft beslist wat meer tijd voor zichzelf vrij te maken. Is iemand kandidaat om deze
taak van haar over te nemen. Wat houdt dit in? Mee de voorbereidende vergaderingen volgen om de
agenda op te stellen, tijdens de vergadering mee aantekeningen maken, meehelpen tijdens de
vergaderingen,… Hopelijk vinden we iemand die dit op zich wil nemen. Spreek gerust Lieve aan over
de inhoud van deze functie. Kandidaturen mogen bezorgd worden aan stien.pardon@kortenberg.be

e. Toelichting accomodatieplan
Op maandag 7/12 werd op de gemeenteraad het accomodatieplan voorgesteld. De schepen licht kort
de plannen toe. Het volledige plan is te lezen op https://kortenberg.eyes-etools.net/accommodatieplan.html
Reacties cultuurraad:
- Bezorgdheid om tekort aan beschikbare weekends voor restaurantdagen in OC Berkenhof +
tekort aan vrijwilligers wanneer restaurantdagen over meerdere dagen gespreid zouden
moeten worden o.w.v. kleinere zaal
- Bezorgdheid dat gebied voorzien voor voetbalvelden te vochtig zou zijn
- Bezorgdheid om parkeergelegenheid aan nieuwe sporthal in Erps-Kwerps

f.
-

Opvolging rondvraag vorige cultuurraad

Er wordt gevraagd om bij de mail van erkenningsgegevens de vraag toe te voegen de
verenigingsgids alsook te updaten.
o Is gebeurd
In welke resolutie moeten we foto’s doorsturen naar Zoeklicht om goedgekeurd te worden
voor publicatie.

o

-

De redactie van zoeklicht formuleerde hier een verstaanbaar antwoord op.Document
wordt meegestuurd als bijlage bij verslag.
Folders mogen niet langer op school. Wat is het alternatief.?
o Er zijn valvenkasten aan de scholen waarin affiches gehangen kunnen worden.
Het evenementenreglement werd goedgekeurd door gemeenteraad en is nu van toepassing.

g. Rondvraag
-

Erfgoedhuis:
o Is dakisolatie erfgoedhuis nog steeds voorzien in 2016? > Ja
o Wat is stand van zaken voor WIFI in het erfgoedhuis > Wordt nagevraagd bij dienst IT
Edelweis:
o Afgelopen concert was gevraagd de temperatuur op 22 graden in te stellen in de
polyvalante zaal, toch was het maar 19 graden wat te fris is om stil te zitten
o Positief dat er een stroomverdeler is aangekocht voor de polyvalente zaal.

Na afloop worden de cultuurkampioenen 2015 gehuldigd:

-

Fotografe Sabine Fannes (www.sabinefannes.be)
vtbKultuur Kortenberg
Archeologische werkgroep Kortenberg o.l.v. Walter Sevenants
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