cultuurraad dinsdag 7 juni 2016

Agenda cultuurraad
1. Goedkeuring verslag vorige cultuurraad: verslag wordt goedgekeurd
2. Goedkeuring agenda: bijkomend punt bij de varia over vrijetijdsbeurs
3. Activiteiten
a. Evaluatie erfgoeddag
De erfgoeddag ging door op zondag 24 april in het erfgoedhuis in Erps-Kwerps. Thema was ‘rituelen’.
In Kortenberg werd de focus gelegd op kermissen en processies. Het weer was erg slecht, maar
desondanks was er toch een mooie publieksopkomst. Nadien verhuisde de expo nog voor twee
weken naar het rusthuis.
b. Evaluatie cultuurmarkt ‘gestrand’
Op Pinkstermaandag 16 mei ging voor de eerste keer de cultuurmarkt ‘Gestrand’ door in Meerbeek.
De tuin en ruimte rond de pastorij en de kerk waren het decor. Er waren 35 standhouders, een vijftal
optredens, kinderanimatie,… Het werd een leuke dag. Standhouders en publiek waren erg tevreden.
Na bevraging van de deelnemers zou er volgend jaar waarschijnlijk een nieuwe editie komen in de
maand mei. Er was een lekker streekbier te proeven, het ‘Meerbeeks Toinke’.
c.

Vrijwilligersbarbecue

Afgelopen zondag 5 juni ging de barbecue door om mensen die zich inzetten voor hun vereniging te
bedanken. Het weer was mooi en het was een gezellig samen zijn op de speelplaats van De
Regenboog. Uiteindelijk konden besturen toch tot 6 personen inschrijven. Vanuit de verenigingen is er
de vraag om meer met glazen te werken in plaats van met bekers, zeker wat de wijn betreft.

d. Kortenberg Feest
Kortenberg Feest gaat door op zondag 3 juli van 14 tot 18 u. in het centrum van Everberg. Er zal
straattheater zijn, kinderanimatie, eten en drinken,… We kregen al veel reacties vanuit de
verenigingen om mee te werken, wat heel erg leuk is. Iedereen welkom op deze dag! De Jonge
fanfare vraagt om op te treden om 14 u. Groove Hall vraagt om met een camionette tot aan de tent te
kunnen.
e. Zomerse parkdagen
Dit jaar gaan we van 4 zondagen naar 6 zondagen.
Het programma ziet er als volgt uit:
10/jul Scheepers, Ieven & Klee

70's

17/jul Apple Juice

Covers

24/jul Tensfield

Blues

7/aug Roselien

Soul - Modern Jazz

14/aug Les Tigresses Rouges

Chanson - Kleinkunst

21/aug Gadzina Trio

Jazz

Indien er nog verenigingen interesse hebben om mee de drankenstand uit te baten mogen ze dit laten
wet aan Dirk van de Oude Abdij: dirk.snackaert@oudeabdijkortenberg.be. Ze zoeken nog
verenigingen voor 10/7 en 14/8.
f.

Open Monumentendag

De Open Monumentendag gaat door op zondag 11 september van 13 tot 18 u. Dit jaar ligt de focus op
de villacultuur in Everberg. Hoofdlocatie is Villa La Sapinière gelegen aan het rond punt in Everberg,
eigendom van Piet Colruyt, van waaruit er een wandeling vertrekt langs de villa’s in centrum Everberg.

4. Ter kennisgeving
a. Accomodatieplan
De schepen kon niet aanwezig zijn omwille van andere verplichtingen. Stien schetst kort de stand van
zaken.
-

De inkomhal van Colomba wordt vernieuwd. De werken zouden duren tot half oktober. Er is
een tijdelijke ingang voor het GC. Vergaderlokaal 1 zal niet langer als vergaderlokaal fungeren
maar wordt een bergruimte.

-

De bib verhuist niet naar de kerk. De haalbaarheidsstudie heeft uitgewezen dat er niet
voldoende ruimte beschikbaar is om de bib in onder te brengen.

-

Voor de werken aan OC Berkenhof zijn er vier ontwerpers die een ontwerp hebben ingediend.
o De cultuurraad vraagt dat de werkgroep die is samengesteld rond OC Berkenhof
hierover zeker geconsulteerd wordt.

-

De nieuwe sporthal die er Erps-Kwerps zou komen zou toch ook voor polyvalent gebruik
kunnen dienen. Het afstemmen van de sportkalender en andere activiteiten zou nog beter
moeten kunnen.
o Er wordt gezegd dat bij de planningsvergadering is gebleken dat sportverenigingen
liever activiteiten doen in Erps-kwerps omdat ze in Colomba geen drankinkomsten
hebben. Indien er in de sporthal Colomba een ander beleid rond zou zijn zou dit de
druk op de zaal in E-K kunnen afnemen.

-

De akoestiek in OC De Zolder zal worden verbeterd door het bevestigen van akoestische
panelen over de hele ruimte.

5. Varia
a. Info avond vzw’s
De cultuurraad krijgt jaarlijks een toelage. Met deze toelage zouden we net als vorig jaar een
vormingsmoment willen organiseren. Een vorige cultuurraad werd aangegeven dat men graag meer
info zou willen over ‘verzekeringen’. Op 20/09 gaat er om 19.30 u. in OC De Zolder een info avond
door rond het inperken van risico’s voor verenigingen, waaronder ook verzekeringen. We zouden deze
info avond ook willen openstellen voor verenigingen aangesloten bij andere raden. Inschrijven kan via
de uitbalie. De uitnodiging zal ook nog in de nieuwsbrief verschijnen.
Michel Cappan heeft een vraag over de verzekering van yoga verenigingen. Deze vraag kan die dag
gesteld worden.

b. Cursus licht en geluid
In het najaar wordt er opnieuw een cursus licht en geluid georganiseerd. Het gaat om vijf zaterdagen.
Na het volgen van deze reeks krijg je een attest waarmee ook materiaal van de provincie uitgeleend
kan worden en waarmee je toegang hebt tot de regiekamer van GC Colomba. Het gaat om 24/9, 8/10,
15/10, 29/10 en 3/12. (opgelet: na de cultuurraad werd 29/10 vervangen door 12/11)

Prijs: 65 euro pp
Min 8 cursisten – max 14 cursisten
Uitnodiging komt ook nog in de nieuwsbrief
Er is de vraag of de handleiding van de lichttafel ook ergens digitaal gezet kan worden zodat
gebruikers deze ook van thuis kunnen consulteren. Stien volgt dit verder op.

c.

VT-beurs

De dienst vrije tijd organiseert op zaterdag 3 september 2016 opnieuw een vrijetijdsbeurs in GC
Colomba. Om dit goed te kunnen voorbereiden willen we op tijd weten hoeveel verenigingen er zullen
meedoen. We mikken op minstens 60 verenigingen om het publiek een aantrekkelijk en gevarieerd
aanbod te kunnen presenteren. De beurs gaat door van 14 tot 18 u.
Inschrijven kan tot en met 24 juni via het inschrijvingsformulier op de gemeentelijke website:
http://www.kortenberg.be/verenigingen.html
Voor cultuur zijn momenteel volgende verenigingen ingeschreven: Cultuur: De blinde muur – Thaleia –
Seniorinas – Everaert-Ghesellen - Kantschool Kortenberg - Die Blomme – Groovehall – Wijngilde De
Wijngaardsberg – VTB Kultuur

d. Volgende cultuurraad
Woensdag 21 september om 20 u. in OC Berkenhof

6. Rondvraag

- Er zijn problemen met de uitleendienst
o

Het is voor de polyvalente zaal in E-K niet duidelijk welk materiaal eigen is aan de zaal
en wanneer het gereserveerd moet worden. Hierdoor gebeurde in het verleden al
fouten waardoor het materiaal verhuurd was terwijl ervan uitgegaan werd dat dit
standaard aanwezig was.
De dienst VT zal dit duidelijk omschrijven in een volgende nieuwsbrief.

o

Voor OC Berkenhof wordt er jaarlijks een inventaris gemaakt van het meubilair. Het
beschikbare materiaal komt niet meer overeen met de aantallen die op de website
staan.

o

Wanneer er nieuwe podiumelementen zouden worden bij gekocht moet er op gelet
worden dat dit van eenzelfde type is als nu al aanwezig. Op dit moment zijn er te veel
verschillende types die niet compatibel zijn.

o

De tafelbladen van de tafels in de polyvalente zaal zijn gemaakt van een materiaal
dat niet geschikt is om proper af te kuisen. Er dringen plekken in de tafel die niet meer
weg te krijgen zijn. Dit is geen mooi zicht bij activiteiten.

o

Er wordt bezorgdheid geuit over de onveiligheid van de groene panelen in OC Atrium.
Deze werden gecontroleerd door de technische dienst.
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