Verslag cultuurraad woensdag 21 september 2016
Aanwezigen onderaan

1. Goedkeuring verslag vorige cultuurraad
Opvolging: Vorige raad werd er aangehaald dat het niet duidelijk is wel materiaal bij de zalen hoort en
welk van de uitleendienst is. De dienst VT is werk aan het maken van een up te date inventaris en zal
de afspraken communiceren via de nieuwsbrief en de raden.
Opmerking verslag muziekoverleg: Kerstconcert Cantate is niet in 2016, maar in 2017. Dit wordt
aangepast.
Het verslag van de cultuurraad op 7 juni 2016 wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring agenda
Agenda wordt goedgekeurd

3. Activiteiten
a. Evaluatie Kortenberg Feest
Kortenberg feest ging dit jaar door op zondag 3 juli in het centrum van Everberg. Het weer tijdens de
opbouw was slecht maar het klaarde op tot een mooie dag. Er was goede feedback op de acts. Er
waren ook enkele verenigingen die actief hebben deelgenomen. Volgend jaar gaat Kortenberg Feest
door op 2 juli in Meerbeek.
b. Evaluatie Zomerse Parkdagen
Dit jaar gingen er opnieuw 6 edities door. 5 van de 6 zondagen hadden prachtig weer. Het is een
eenvoudig initiatief maar het werkt wel. Mensen komen om elkaar te ontmoeten en gewoon gezellig
samen te zijn.
Er wordt gevraagd hoe men zich kan kandidaat stellen. Dit kan door Stien te contacteren:
cultuur@kortenebrg.be. Er wordt wel rekening gehouden met het genre zodat er voldoende
afwisseling is.
c. Evaluatie vt-beurs
De VT-beurs ging door op zaterdag 3 september in Colomba. Er waren iets minder deelnemers en ook
bezoekers als anders. De werken aan de inkomhal zorgden voor wat hinder.
De verenigingen merken op dat er vooral minder jong volk was. Mogelijk had dit te maken met de
werken aan de inkomhal, waardoor de doorstroom van het kinderdorp naar de cultuurzaal bemoeilijkt
werd. Jan De Koninck stelt voor om de beurs te koppelen aan de dag van de nieuwe inwoner.
d. Evaluatie Open Monumentendag
De Open Monumentendag ging door op 11/9 in Everberg. Bezoekers konden Villa La Sapinière
bezoeken. Vanuit deze villa vertrok ook twee maal een wandeling langs andere villa’s in Everberg. Het
was een enorm succes. De formule van mensen binnen te laten in een ‘exclusieve’ locatie werkt.
Suggesties voor open te stellen monumenten zijn steeds welkom.
e.

Evaluatie Infoavond ‘aansprakelijkheid en verzekeringen’

Deze info avond ging door op 20/9 en werd gesmaakt door de bezoekers. Stien zal de info van die
avond meesturen met het verslag. Suggesties voor thema’s voor een volgende info avond zijn steeds
welkom.
f. DAG1
Dag 1 gaat opnieuw door op zondag 1 januari. We zijn nog bezig aan de uitwerking van het concept.
Er staat wel opnieuw vast dat alle hulp welkom is. Bij de opbouw, tijdens het evenement of bij de
opruim. Geïnteresseerde verenigingen mogen dit steeds doorgeven aan Stien (cultuur@kortenberg.be
of 02 755 22 83)

4. Ter kennisgeving
a. Stand van zaken accommodatieplan
We konden instappen in een project van de Vlaamse regering dat onderzoek doet naar de
herbestemming van kerken. Op 13/10 worden de eerste resultaten voorgesteld door een
architectenbureau dat werd aangesteld door de Vlaamse regering. Het college zal één scenario
uitkiezen. Later zal dit teruggekoppeld worden aan de werkgroep die werd opgesteld rond het
accomodatieplan.
Het project Berkenhof staat even on hold totdat duidelijk is welke functies de kerk zal krijgen.
Indien er iets wijzigt aan de beschikbaarheid van OC Berkenhof zal dit zeker worden meegedeeld.

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 kreeg hierover een mail.
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.
b. Toelage werkingen cultuurvereniging
Normaal gezien heeft iedereen een mail ontvangen met de documenten voor het aanvragen van de
subsidies voor het werkjaar 2015-2016. De dossiers moeten voor 5 oktober terug binnen zijn op de
cultuurdienst. Met specifieke vragen over jouw dossier kan je een afspraak maken met Stien.
c. Cursus licht en geluid
De vijfdaagse cursus licht en geluid werd geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. In de plaats
daarvan voorzien we op zaterdag 3 december een intensieve dag waarin de basis wordt uitgelegd, er
dingen worden opgefrist en er ruimte is voor het stellen van specifieke vragen. De dag loopt van 9 tot
17 u. Vanaf 15 u. is er ruimte voor het stellen van vragen. Er kan ook voor dit laatste blok apart
aangesloten worden. De dag is gratis en inschrijven kan via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80.
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.
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 2016 iets bijzonders gedaan of bereikt heeft.

Elke persoon mag slechts 1 persoon of vereniging voordragen. Kandidaturen mogen ingezonden
worden tot en met 30 november. Hiervoor is een motivatie en eventueel een foto nodig. De prestatie
van de kampioen moet hebben plaatsgevonden tussen december 2015 en december 2016. Het
bestuur van de cultuurraad zal de kandidaturen bekijken: cultuur@kortenberg.be.
e. Volgende cultuurraad
Donderdag 15 december in OC De Zolder

6. Rondvraag
Enkele verenigingen delen hun activiteiten mee:
-

Femma E-K: Dansen op liedjes van Claude François / 22-9 / OC De Zolder
Gezinsbond Kortenberg: De Sint / 3-12 / OC Berkenhof
Happy Art: A Meezing Christmas / 17&18-12 / Lemmensinstituut
Verenigingsraad Everberg: Kersthappening (ambachtelijke en commerciële markt) / 10-12 / OC
Oud Gemeentehuis Everberg (inschrijvingen zijn afgesloten)
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