Verslag cultuurraad donderdag 15 december 2016

1. Uitleg van Wim Erkelbout van Vormingplus over het project ‘Altijd geslaagd’.
Voorstelling van het project in bijlage. Als vereniging kan het zeker interessant zijn om je karretje te koppelen aan
dit project. Verenigingen die mee willen instaan voor een vorming/workshop mogen dit zeker laten weten aan de
cultuurdienst.

2. Goedkeuring verslag
Verslag wordt goedgekeurd

3. Goedkeuring agenda
Agenda wordt goedgekeurd

4. Activiteiten
a. DAG 1
Iedereen is van harte welkom op DAG 1! Op zondag 1 januari nodigt het gemeentebestuur je uit om samen te
klinken op een fijn, nieuw jaar. Trek je warme kleren aan en zak om 17 u. af naar het park van de Oude Abdij.
Hier word je ondergedompeld in een gezellige, Venetiaanse sfeer met projecties van gondels op de bomen,
operamuziek, Venetiaanse animatie en…pizzahapjes! Sla een gezellige babbel en wens elkaar het beste voor het
nieuwe jaar! Tegen 19 u. sluiten we DAG 1 van het nieuwe jaar af.

b. Erfgoeddag
De erfgoeddag staat volgend jaar in teken van ‘Zorg’. Voor de expo i.s.m. het erfgoedhuis wordt er gefocust op de
evolutie van volksgeneeskunde naar geneeskunde. Over epidemieën, de plantengeneeskunde, de volkse
geneesmiddelen zoals een zakje met pieren rond de hals tegen keelpijn,… Tekeningen, foto’s, medische boeken,
dialectologie, schoolschriften en mondelinge verhalen geven een beeld van hoe de gemiddelde inwoner over
medische zorg dacht. De expo gaat door op zondag 23/4 in het erfgoedhuis.

c.

Week van de amateurkunsten

Na het succes van de vorige cultuurmarkt willen we deze formule nog eens herhalen. De cultuurmarkt zou
doorgaan op zondag 7 mei in Meerbeek. Kunstenaars worden uitgenodigd om hun werken te exposeren in de tuin
van de pastorij, en in en om de kerk van Meerbeek. Maar ook muzikale acts, woordacts, animatie,… is van harte
welkom. Meer info volgt in de loop van de maand januari. Wie interesse heeft mag dit alvast doorgeven aan Stien.

d. Kortenberg Feest
In 2017 viert Meerbeek haar 900-jarig bestaan. Kortenberg Feest zal deel uitmaken van een feestweekend dat
georganiseerd wordt door het comité 900 jaar Meerbeek, dat doorgaat op 30/6, 17/7 en 2/7. 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.

5. Advies
Erkenning Kiwanis
Kiwanis is een groep mensen die door het opzetten en uitvoeren van activiteiten geld bijeen brengt en dat
bijeengebrachte geld uitgeeft aan goede doelen. Hun activiteiten zijn doorgaans cultureel van aard. Zij voldoen
aan alle voorwaarden voor erkenning, behalve aan artikel 7 dat stelt dat merendeel van de leden in Kortenberg
moet wonen. Het college kan hier echter een uitzondering op maken en hen erkennen als bovenlokale vereniging.
Op die manier worden ze voor één activiteit beschouwd worden als een Kortenbergse vereniging met dezelfde
voordelen. Het college beslist autonoom of ze de werking van de bovenlokale vereniging maatschappelijk

relevant genoeg vindt om ze dit statuut toe te kennen. De cultuurraad geeft positief advies voor deze erkenning,
indien het college deze uitzondering wil maken.

Erkenning Montagna Corta
Montagna Corta is een kookclub dat samenkomt om te koken op OC De Zolder. Zij voldoen aan alle
erkenningsvoorwaarden. De cultuurraad gaat akkoord met de erkenning.

6.

Ter kennisgeving
a. Stand van zaken accommodatieplan – Door Ann Vannerem

Op 31/1 gaat er een vergadering door voor een delegatie vanuit de cultuurraad (projectgroep infrastructuur: nog
niet volledig samengesteld – geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Dirk De Bock) en VRK
(verenigingsraad Kortenberg) waarop het voorontwerp voor OC Berkenhof zal worden voorgesteld. De
cultuurraad en VRK zullen als doorgeefluik naar de andere verenigingen toe fungeren.
OC Berkenhof zal intussen nog te gebruiken zijn tot 15 dec 17.
Verenigingen die vorig jaar een aanvraag deden op de planningsvergadering voor 2017 worden gecontacteerd of
zij nog interesse hebben om zaal te gebruiken. Vanaf een week nadien kan iedereen terug boeken via Planon.
De schepen roept de verenigingen op om zich flexibel op te stellen. Zowel de verenigingen die moeten uitwijken
naar een andere locatie als de verenigingen die op hun ‘vaste locatie’ nieuwkomers zullen ontvangen.

7. Varia en rondvraag
a. Opmerkingen subsidiereglement
Er werden voor de tweede keer subsidies uitbetaald volgens het nieuwe subsidiereglement. Vanuit de
cultuurdienst leek het dat dit al vlotter verliep dan de eerste keer. Dossiers werden beter en vollediger
aangeleverd. Normaal gezien zou deze periode iedereen uitbetaald moeten worden.
Vanuit de cultuurraad zijn er geen opmerkingen bij het reglement. De cultuurdienst stelt zelf voor om het budget
voor de categorie voor vorming wat omhoog te trekken zodat de verschillende categorieën wat gelijk opgaan. De
cultuurraad laat weten dat er vanuit de gemeente bepaald mag worden hoe de verdeling van de bedragen per
categorie zal verlopen.
Er wordt opgemerkt dat het opstellen van het dossier veel werk is voor de besturen.

b. Ideeën budget cultuurraad
We hebben met de cultuurraad een mooie spaarpot. We krijgen jaarlijks een toelage van de gemeente
en een stuk hiervan heeft zich in de loop der jaren opgestapeld. (+/- 10.000 €). Bedoeling van dit budget is dat er
projecten mee verwezenlijkt worden die in het voordeel zijn van alle cultuurverenigingen. Zijn er suggesties? Bij
de jeugddienst is er bijvoorbeeld een overeenkomst dat nieuwe, vernieuwende initiatieven voor een eerste editie
beroep kunnen doen op een bijdrage van de jeugdraad om zo het financiële risico van nieuwe initiatieven te
beperken.
Er komt het voorstel om iets uit te werken rond het betrekken van kansarmen bij het verenigingsleven.




Cultuurdag op school: kinderen en ouders laten kennismaken met verenigingen.
Babysitdienst aanbieden als ouders eens willen ontsnappen aan gezinsleven om aan cultuur te doen. In
samenwerking met gezinsbonden en jeugdbewegingen.
…

Er zal een werkgroep worden opgericht om te bekijken wat er allemaal mogelijk is. We kunnen ons focussen op
verschillende drempels: vervoer, oppas, geld,…
Iedereen die interesse heeft om hier mee over na te denken kan zich aanmelden bij Stien. De Lionsclub laat
alvast weten mee in de werkgroep te willen stappen. Ook het Welzijnshuis zal een partner zijn.
Vanuit de dienst Vrije tijd (VT) is er een participatienota opgesteld die nu nog wacht op goedkeuring van de
Vlaamse overheid. Bedoeling van deze nota is om cliënten van het Welzijnshuis, na een sociaal onderzoek, een
VT-pas te geven waarmee ze korting kunnen krijgen bij deelname aan gemeentelijk activiteiten (Lezingen,
workshops, kampjes,…) en kortingen genieten in lidgelden van de Kortenbergse verenigingen.

c.

Herinnering evenementenaanvraag

Sommige verenigingen vergeten nog hun evenementenaanvraag te doen voor bepaalde indooractiviteiten. We
brengen graag de afspraken nog eens onder de aandacht.
.
Zo moet 1 maand vooraf een evenementenaanvraag ingediend worden voor:

Extra activiteiten van jeugdhuizen

Kleine fuiven, bals en optredens

Andere indoor activiteiten waar meer dan 500 personen gelijktijdig kunnen aanwezig zijn
Volgende activiteiten dienen minimaal 3 maanden voor het plaatsvinden v.d. activiteit worden gemeld:

Grote fuiven, bals of optredens met meer dan 500 personen.

De volledige uitleg betreffende het reglement en de aanvraagformulieren kan je vinden op de website v.d.
gemeente: https://kortenberg.eyes-e-tools.net/reglementen-en-aanvragen.html#eye27754468

d. 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

e. Data cultuurraden 2017
Woe 15/3
Di 6/6
Di 5/9
Do 14/12

f.


Overige varia

900 jaar Meerbeek

In 2017 viert Meerbeek haar 900-jarig bestaan. Er is een brochure met het feestprogramma bedeeld in
Kortenberg.
22 januari: Receptie en breughelbrunch
30 juni, 1 en 2 juli: stratencompetitie i.s.m. alle verenigingen van Meerbeek. Vrijdagavond muziekfeest. Zondag
Kortenberg Feest en prijsuitreiking stratencompetitie.
10 september: De Open Monumentendag zal doorgaan op het pachthof van de 7 slapers i.s.m. het erfgoedhuis.
Er zal een huifkarrentocht, een toneelopvoering door DKS,…
11 november: afsluiter met receptie

 Vormingsoverleg: activiteitenagenda’s mogen doorgemaild worden naar Stien. Zij zal deze dan
bundelen.

Huldiging cultuurkampioenen
Na de cultuurraad werden de culltuurkampioenen voor 2016 in de bloemetjes gezet. Dit jaar werden ‘DJ 13 amps’
(de 13-jarige Amber Broos, winnares van de wedstrijd van de Robert Abigail Academy), Juf Anne Boon (auteur
van het boek 200 jaar Mater Dei) en de redactie van Curtenberg (het tijdschrift van het erfgoedhuis dat in 2016 al
25 jaar bestaat) geprezen voor hun mooie prestaties.

Aanwezig
Vereniging

Naam

Lionsclub

Eddy Gilissen

Femma Erps-Kwerps

Kristel Porczynska-Troski

Jumelage

Raymond Hendrickx

Bijenhouders regio Kortenberg

Marc De Weerdt

Everaert-Ghesellen

Gaby Leaerts

Sint-Antoniuskoor

Erna Leaerts

Dames & heren

Jan De Koninck

Dames & heren

Evelyne Bekaert

900 jaar Meerbeek

Maria Adriaensens

900 jaar Meerbeek

Vital Vanderwegen

Curieus

Jetta Palmans

Edelweis

Johan Debruyne

Jagidelifa
Cantate

Ann Vannetelbosch
Roza Verdeyen

KVLV Meerbeek

Bea Vrebos

Conek

Jean-Marie Schollaert

Bonzaï

Yves Van Eeckhoudt

Happy Art

Gerd Van Kogelenberg

Verenigingsraad Erps-Kwerps

Daisy Ringoot

Erfgoedhuis

Monique Meys

De Vrolijke Schutters

Marc Van Asselberghs

vtbKultuur

Guido Craps

De Jonge Fanfare Merebeek

Sven Mellaerts

KWB Erps-kwerps

Bernadette Verbelen

Neos Kortenberg

Mia Gielis

Femma Kortenberg

Carla Demaertelaere

Groove Hall / Kortrock

Dimitri Schoolmeesters

KH De Verbroedering

Alain Bertrand

Jumelagecomité

Maurits Roeckx

Die blomme

Gerda De Wolf

Die blomme

Mia Fransen

Verenigingsraad Everberg

Donald Coorevits

Penningmeester

Daniël Janssens

Secretaris

Toos Janssen

voorzitter cultuurraad

Georges Tonla Briquet

cultuurfunctionaris

Stien Pardon

Ondervoorzitter

Dirk De Bock

Schepen

Ann Vannerem

Verontschuldigingen
Tekenschool Davidsfonds

Jean-Marie Beuten

De Witte Merel

Georges Imbrechts

Gezinsbond Kortenberg

Michel Cappan

Gezinsbond Meerbeek

Luc Arnalsteen

