Verslag cultuurraad maandag 21 maart
Aanwezigen: zie onderaan
Cultuurraad
1. Goedkeuring verslag
Het verslag wordt goedgekeurd
2. Goedkeuring agenda
De agenda wordt goedgekeurd
3. Activiteiten
a. DAG 1
Dag 1 ging opnieuw door op 1 januari. Ditmaal was het abdijpark het decor voor dit evenement. De
reacties op deze nieuwe locatie waren positief. We hadden wel veel geluk met het weer. Indien veel
regen was dit misschien wel een probleem geweest. Er werd meer gefocust op sfeer en gezelligheid
en minder op animatie en spektakel. Er waren weer een aantal verenigingen bereid om een handje
toe te steken, waarvoor dank. De opkomst was goed en de eerste reacties waren positief. Vanuit de
cultuurraad wordt nog opgemerkt dat de verlichting van de toegangswegen onvoldoende was en dat
sjaloom (kinderanimatie) beter aangeduid dient te worden.
b. Erfgoeddag
De erfgoeddag gaat door op zondag 24 april van 13 tot 18 u. in het erfgoedhuis in Erps-Kwerps.
Thema dit jaar is ‘Rituelen’. In Kortenberg leggen we de focus op de kermissen, processies, de
koers,… kortom de kermisrituelen in onze gemeente. Wie nog oude foto’s heeft van de kermis van
vroeger mag deze zeker bezorgen aan het erfgoedhuis.
Op zondag 10 april kan je gratis terecht in OC De Zolder voor de filmvertoning van ‘Erps-Kwerps, het
dorp van Pie Blok’. Deze film geeft een beeld van Erps-Kwerps 40 jaar geleden. Pie Blok, de reus van
Erps-Kwerps staat centraal. Misschien leuk om ouders of grootouders terug te zien in de film?
Er is een vertoning om 10, 14 en 16 u.
Inschrijven: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 83
c.

Cultuurmarkt ‘Gestrand’

Op pinkstermaandag 16 mei gaat er in Meerbeek de cultuurmarkt ‘gestrand’ door. Kunstenaars
worden uitgenodigd om hun werken te exposeren in de tuin van de pastorij, het pastorijgebouw en de
kerk van Meerbeek.
Het geheel van locaties wordt voor de gelegenheid aangekleed tot een zomers strand.
Schilderijen, beeldhouwwerken, kaarten, kledij, accessoires, keramiek, kaarsen, illustraties,
decoratie,… op deze dag vind je allerlei handgemaakte dingen.
Nog wat lekkers, nog wat toffe animatie en het zomergevoel is compleet!
16 mei van 13 tot 18 u in Meerbeek. Geïnteresseerden om deel te nemen kunnen zich nog inschrijven
tot 31 maart via https://kortenberg.eyes-e-tools.net/startpagina-cultuur.html. Dit kan zijn met eigen
kunstwerken, knutsels… maar ook met een act of optreden.

d. Kortenberg Feest
Op zondag 3 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 centrum van Everberg de feestlocatie van dienst. Verenigingen die willen
meewerken aan deze dag mogen steeds contact opnemen met de cultuurdienst. Dit kan zijn om een

optreden te verzorgen, een workshop te geven, een standje uit te baten,… kortom, je vereniging extra
in de kijker te zetten. Interesse? Mail cultuur@kortenberg.be of bel 02 755 22 83
e. Zomerse parkdagen
Het aantal parkdagen werd op vraag van de cultuurraad uitgebreid naar 6 edities. De abdij is ook
akkoord hiermee.
De data zijn 10, 17 en 24 juli en 7, 14 en 21 augustus.
Er was een koor dat eventueel hier wou optreden. Misschien kan er een koornamiddag worden
uitgewerkt. De abdij is op zoek naar verenigingen die de drankstand willen uitbaten in ruil voor een
stuk van de opbrengst. De Abdij voorziet zelf alle materiaal. Wie geïnteresseerd is, kan contact
opnemen met Dirk Snackaert van de Oude Abdij via 02 757 20 22.
4. Ter kennisgeving
a. Opvolging beleidsplan (zie bijlage)
Af en toe wordt het beleidsplan er nog eens bijgenomen om te kijken wat de stand van zaken is. Dit
document werd meegestuurd met de agenda van deze vergadering. Enkele punten uitgelicht:
-

In het Oud Gemeentehuis wordt er veel plaats ingenomen door meubilair,
podiumelementen,… Er wordt een oplossing gezocht om hier terug meer ruimte te creëren
zodat er badmintonnet kan gehangen worden,… Er wordt onderzocht of er nieuw, stapelbaar
meubilair aangekocht kan worden.

-

In het najaar wordt er een PA-cursus (licht en geluid) gepland. Deze zal in totaal enkele dagen
duren. Verenigingen ontvangen hier zeker nog een uitnodiging voor. Na afloop krijgt men een
attest waarmee ook materiaal ontleend kan worden bij de provincie.

-

De drukmachine van de gemeente heeft het begeven. De investering om een nieuwe te kopen
was te groot in verhouding met het gebruik van deze machine. Ook wordt er steeds meer
digitaal gecommuniceerd tegenwoordig. Verenigingen kunnen dus niet langer gebruik maken
van het drukkertje.
b. Werkingsverslag

Ieder jaar maakt de VT-dienst een verslag op van het afgelopen jaar. Dit is ook terug te vinden op de
gemeentelijke website via deze link: http://www.kortenberg.be/vrijetijdsbeleidsplan_6.html
We overlopen enkele hoofdzaken:
-

187 erkende verenigingen (een record)
Stijging van aanvragen via de uitleendienst
Eerste keer uitbetaling via het nieuwe subsidiereglement voor cultuurverenigingen
Openlucht expo ‘Slowart’ kende een groot succes
Veel interesse vanuit de scholen voor het cultureel schoolaanbod
Opstart partiturenbib
…
c.

Accomodatieplan: opmerkingen + opstart werkgroep

Op een vorige vergadering werd het accomodatieplan toegelicht door de schepen. Er wordt gevraagd
om opmerkingen schriftelijk te bezorgen via cultuur@kortenberg.be tegen het einde van de maand.
Enkele bezorgdheden worden aangehaald:
-

Eetfestijnen enkel in OC Berkenhof > Kunnen al deze activiteiten hier in?
Klaslokalen in de kerk > Er zijn klaslokalen in OC Berkenhof. Zou logischer zijn dat lessen hier
door gaan dan in een kerk

Er zou een werkgroep worden opgericht waarvan de samenstelling van de leden afhangt van wat er
actueel is. Dirk De Bock wil deze werkgroep trekken. Geïnteresseerden om hieraan deel te nemen
kunnen dit rechtstreeks melden aan Dirk of laten weten via cultuur@kortenberg.be. De bedoeling is
om ook sport, onderwijs,… hierbij te betrekken. In eerste instantie zou de samenstelling gebeuren uit
personen die nauw betrokken zijn bij OC Berkenhof. Er zal een terugkoppeling zijn naar de
cultuurraad.
d. Veranderingen in het vrijetijdslandschap
Op de dienst VT circuleert het boekje ‘Toekomsten voor vrijetijdsbeleid’ van de vvsg, geschreven door
Chris Peeters en Hilde Plas. Hier staan interessante dingen in, ook voor het verenigingsleven. Een
samenvatting vonden jullie al in de bijlage van de uitnodigingsmail. We zouden met de cultuurraad
enkele van deze boekjes willen aankopen zodat deze kosteloos geleend kunnen worden.

5. Advies
a. Subsidiereglement Kortenbergse cultuurverenigingen
Vorig jaar werden voor de eerste keer het subsidies verdeeld volgens het nieuwe reglement.
Hieruit bleken er nog enkele dingen die niet klopten of beter gedefinieerd kunnen worden. Het voorstel
hierrond zat in de bijlage bij de uitnodiging. De voorgestelde wijzigingen worden goedgekeurd. Deze
wijzigingen kunnen opnieuw geëvalueerd worden na de volgende uitbetaling.
b. Erkenning gezinsbond E-K
Gezinsbond Erps-Kwerps heeft al jaren een bloeiende werking maar ontdekten tot hun eigen
verbazing dat zij niet erkend zijn. De vereniging organiseert bloemschikken, kindertoneel,… Ze zijn in
orde met alle erkenningsvoorwaarden. De cultuurraad gaat akkoord met deze erkenning.
6. Varia
a. Nieuwe secretaris cultuurraad
We bedanken Lieve De Doncker voor haar inzet voor de cultuurraad. We verwelkomen Toos Janssen
(Femma Kortenberg) als nieuwe secretaris van de cultuurraad.
b. Vrijwilligers-bbq
Het gemeentebestuur wil op zondag 5 juni graag de besturen van de verenigingen bedanken die zich
vrijwillig inzetten in onze gemeente. Dit jaar organiseren we een barbecue op de speelplaats van de
school De Regenboog. Van elke vereniging verwelkomen we maximum 4 bestuursleden. Wanneer er
na 20 mei nog plaatsen beschikbaar zijn, kunnen de reeds ingeschreven verenigingen bijkomende
bestuursleden, tot max. 6 in totaal, opgeven. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk verschillende
verenigingen deelnemen.
Aansluitend kan je deelnemen aan de fiets- en wandelhappening op dezelfde locatie.
Praktisch:
Zondag 5 juni 2016 van 12 tot 14 u.
speelplaats De Regenboog
Gratis
Randanimatie: Live muziek
Wie: bestuursleden Kortenbergse verenigingen
Inschrijven is verplicht via uitbalie@kortenberg.be en kan tot 26 mei. Gelieve je vereniging en functie
te vermelden
c.

Opvolging vorig verslag

Wifi in erfgoedhuis > voorzien voor najaar 2016

Partituur van Conek die even onvindbaar was > lag gewoon aan de uitbalie: is in orde.

7. Rondvraag
Wat is de stand van zaken van de dakisolatie van het erfgoedhuis? Stien vraagt dit na bij de collega’s
en houdt het erfgoedhuis op de hoogte.
In 2017 is cultuur niet langer een bevoegdheid van de provincie. Cultuur wordt opgenomen op Vlaams
niveau. Momenteel weten we niet wat de gevolgen zijn voor provinciale subsidies, organisatie van
koortornooien, de vrijwilligersverzekering,… Stien doet navraag over de vrijwilligersverzekering.(Na
contact met provincie blijkt dat deze verzekering blijft bestaan)

Tijdens een activiteit van de Gezinsbond van Meerbeek is in het Atrium een van de grote groene
panelen op wieltjes omgevallen. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Stien vraagt aan de
technische dienst om deze panelen allemaal eens te controleren.
Bonzaï bedankt de uitbalie voor de verkoop van hun kaarten voor Willem Vermandere. Dit is vlot
verlopen. Gebruik van de uitbalie als verkooppunt kan ene tip zijn aan de verenigingen.
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