Verslag cultuurraad woensdag 15 maart 2017
Cultuurraad
1. Goedkeuring verslag
Verslag wordt goedgekeurd

2. Goedkeuring agenda
Verslag wordt goedgekeurd

3. Activiteiten
a. DAG 1
Dag 1 ging door op 1 januari in het park van de Oude Abdij. Bedoeling is om de inwoners de kans te
geven elkaar te ontmoeten in een gezellige sfeer. Dit jaar was het thema ‘Venetië’ met mooie
operamuziek, pizza’s, Venetiaanse steltlopers,… Een minder punt was de verlichting die onvoldoende
bleek en de projecties die niet tot hun recht kwamen. Bedankt aan alle helpende handen vanuit de
verenigingen.

b. Erfgoeddag – thema ‘zorg’ op zondag 23/4
De erfgoeddag staat 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 van 13 tot 18 u. in
het erfgoedhuis.

c.

Cultuurmarkt ‘Gestrand’ in Meerbeek op zondag 7 mei

Na het succes van vorige editie wordt er opnieuw een cultuurmarkt georganiseerd. Thema dit jaar is’
‘Under construction’. De focus ligt op het creatieproces, het werk achter de schermen, op proberen,
vernieuwen, ervaring opbouwen, …
Kunstenaars worden uitgenodigd om hun werken te exposeren in de tuin van de pastorij en de kerk
van Meerbeek. Het geheel van locaties wordt voor de gelegenheid aangekleed tot een gezellige werf
die de bezoekers uitnodigt om ook zelf de handen uit de mouwen te steken.
Schilderijen, beeldhouwwerken, kaarten, kledij, accessoires, keramiek, illustraties, houtsculpturen,
foto’s, decoratie, … alles wat handgemaakt is, is welkom op deze dag. Maar ook als muzikant,
toneelmaker, stand-up comedian, straatartiest, … krijg je een podium om je kunnen te tonen.
Gezien het thema willen we de bezoekers graag laten zien hoe kunstwerken tot stand komen. Het zou
dus heel leuk zijn als deelnemers een workshop of demonstratie kunnen geven binnen hun discipline.
Deelnemen kan tot 25/3 via het invullen van een formulier op de gemeentelijke website:
http://www.kortenberg.be/startpagina-cultuur.html

Naast kunstenaars zoeken we ook nog verenigingen die iets lekkers willen aanbieden. Wel willen
hierbij ook de klemtoon leggen op iets zelfgemaakt. Liever dus geen frieten of hamburgers maar liever
zelfgemaakte rijstpap, artisanale pannenkoeken,… Wie dit voor zijn rekening zou willen nemen mag
dit laten weten aan Stien via cultuur@kortenberg.be

d. Kortenberg Feest (KBF)
KBF gaat door op zondag 2 juli en maakt del uit van het feestweekend in kader van 900 jaar
Meerbeek. Het wordt weer een gezellige dag met straattheateracts, workshops, springkastelen,
optredens van verenigingen en allerlei lekkers om te proeven. Dit jaar maakt Kortenberg Feest deel uit
van het feestweekend ter gelegenheid van 900 jaar Meerbeek. De omgeving rond de pastorij van
Meerbeek is dus 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 eetstandje uit te baten,… kortom, je vereniging extra in de kijker te zetten.
Voor optredens of workshops wordt een vergoeding voorzien.
Interesse? Mail cultuur@kortenberg.be of bel 02 755 22 83. Wie ook suggesties heeft of wil
meewerken tijdens de andere feestdagen mag dit doorgeven aan 900jaarmeerbeek@gmail.com.

e. Zomerse parkdagen
De Zomerse parkdagen zullen dit jaar doorgaan op 9/7, 16/7, 23/7, 13/8, 20/8, 27/8. De invulling van
deze dagen is nog niet rond. De Oude Abdij doet opnieuw een oproep naar verenigingen die mee de
toog willen uitbaten tijdens een of meerdere van deze dagen. Verenigingen krijgen dan een groot deel
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. 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.
De schepen licht enkele puntjes toe uit de andere vrijetijdssectoren:
BIB
-

Uitbreiding collectie vertelplaten Kamishibai
Maandelijkse filmavonden in winter
20 à 25% van de Kortenbergenaren is lid van de Bib
Bezoeken aan serviceflats, Hertog Jan en OLV Lourdes
Auteurslezingen en films voor cursisten Nederlands
Project ‘De levende Bib’ i.s.m. UPC Kortenberg.
Blog uitgebreid met info voor de scholen.

SPORT
- Subsidiereglement voor de sportverenigingen
- Kleuterkamp, turnkamp, sportweken en nieuw in 2016: avonturenkamp
- Zwem- en schaatsdagen i.s.m. de sportregio
- ‘Kijk, ik fiets’: leren fietsen op 2 wielen
- Skihappening voor tieners
JEUGD
- Software voor ID-controle bij fuiven
- Grote aankoop van spel-/sport-/ poetsmateriaal
- Plannen voor avonturenpad Rotte Gaten
- Tournee generale: weekend van de jeugdraad
ALGEMEEN
- Er werd gewerkt aan het participatiereglement
- 191 erkende verenigingen
- Veel uitleen van feestmateriaal
- Minder gebruik gemaakt van infoportieken
- Minder gebruik gemaakt van audiovisueel materiaal

-

Het drukkertje werd afgeschaft
Vakantiewerking: Nieuw > kleuterkampjes, avontuur/natuurkamp en binnen speeldag

INFRASTRUCTUUR
-

Dakisolatie erfgoedhuis
Inkomhal Colomba
Bib: nieuwe uitleenmachines
De gemeenteraad keurde de uitbreiding van de Chiro lokalen in Everberg goed
Nieuwe asfalt op het skateterrein
Vernieuwing sanitaire blok scouts Kortenberg

5. Advies
a. Subsidiereglement Kortenbergse cultuurverenigingen
Vorige cultuurraad werd het volgende gezegd:
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.
Voorstel: Er is een vast bedrag voorzien voor de basissubsidies (voor erkenning, nieuwsbrief,…) en
een vast bedrag voor de werkingssubsidies. Vorige jaren was er van het voorzien bedrag voor
basissubsidies in 2015 – 2200 € over en in 2016 – 2030€ over. Dit werd, volgens de bepalingen in het
reglement, evenredig verdeeld over de 4 categorieën binnen de werkingssubsidies. We zouden van
het voorziene budget voor de basissubsidies 1500€ kunnen overzetten naar categorie 2: vorming.
Zodat de vormingsverenigingen wat meer centen krijgen voor hun activiteiten. Er blijft dan nog steeds
wat reserve binnen de basissubsidies voor moesten er aanvragers bijkomen,…
 De cultuurraad adviseert dit voorstel positief

b. Advies renovatie OC Berkenhof
Eind januari werden de plannen voor de renovatie van OC Berkenhof voorgesteld aan de
verenigingsraad, schooldirectie, voorzitter van de cultuurraad, DKO, gemeenteraadsleden,…De
plannen kon je ook terugvinden bij de uitnodiging van de cultuurraad.
Gezien het moeilijk is om met de gehele cultuurraad een advies te formuleren is het voorstel om een
advies te schrijven met de werkgroep die werd samengesteld rond OC Berkenhof.
De plannen worden aan de volledige CR voorgesteld. Opmerkingen kunnen vanavond al gegeven
worden. Nadien kunnen opmerkingen ook bezorgd worden aan Dirk De Bock. Op 23/3 om 11 u. komt
de werkgroep opnieuw samen in OC Berkenhof. Hier zullen de bezorgde opmerkingen verzameld,
bekeken en verwerkt worden. Verenigingen die van dichtbij betrokken zijn bij Berkenhof en ook graag
bij deze vergadering aanwezig zijn kunnen dit. Deze werkgroep zou dan een advies formuleren uit
naam van de CR.

 De cultuurraad gaat akkoord dat de werkgroep een advies schrijft vanuit de cultuurraad
Eerste vragen/opmerkingen:
-

Zal de scheidingswand beide zalen geluidsdicht kunnen maken?
o Nee, niet alle types activiteiten zullen verenigbaar zijn met elkaar
Wat is de hoogte van de podiumzaal?
o 5.75 m
Is er een toogruimte voorzien op de bovenste verdieping?

Voorlopig niet, maar deze opmerking kwam al geregeld terug dus wordt zeker
meegenomen. Het ontmoetingslokaaltje van het dienstencentrum zou ook als foyer
kunnen dienen.
Hoe kunnen andersvaliden boven geraken?
o Via de huidige lift
Blijft de kelder behouden?
o Nee. We zullen moeten bekijken welke verenigingen op dit moment gebruik maken
van de bergruimte. Materiaal voor wekelijks gebruik zouden we proberen een
onderkomen te geven, maar het is niet de bedoeling om alle materiaal van de
verenigingen op te bergen.
o De isolatie van Den Eemel staat op de planning zodat de partituren uit de kleder naar
hier zouden kunnen verhuizen.
Er zal gekeken moeten worden naar de combinatie van activiteiten in de podiumzaal en het
lokaal ernaast (vb. repetitie fanfare >< lezing)
Wat is de timing?
o Start januari 2018 – einde september 2018
Indien de bergruimtes trapjes zouden hebben, is een hellend vlak veel gemakkelijker.
o

-

-

6. Varia
a. Werkgroep kansengroepen: brainstorm op dinsdag 28/3 om 19.30 u.

Tijdens de vorige CR werd het volgende besproken:
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.
Deze werkgroep zal voor het eerst samenkomen op dinsdag 28/3 om 19.30 u. in het Administratief
Centrum.

Hiernaast is intussen ook de vrijetijdspas in gebruik:
Wie moet rondkomen met een beperkt inkomen, bespaart vaak als eerste op sport en cultuur, de
jeugdbeweging of vakantiekampen voor de kinderen. Met de vrijetijdspas van de gemeente
Kortenberg kunt u tegen verminderd tarief (50 of 75 % korting in functie van uw situatie) deelnemen
aan activiteiten van de gemeentelijke diensten of van het Welzijnshuis. Ook kunt u met deze pas ook
een tegemoetkoming krijgen voor lidgelden, uitrusting of deelnamegeld van kampen georganiseerd
door erkende Kortenbergse jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Alle info over de vrijetijdspas krijgt
u tijdens een kort infomoment op woensdag 22 maart 2017 om 18 u. in de Ontmoetingsruimte in het
Dienstencentrum Berkenhof (Beekstraat 25).

Een vrijetijdspas kunt u aanvragen bij de sociale dienst van het Welzijnshuis elke eerste woensdag
van de maand tussen 13 en 16 u. Breng uw identiteitskaart mee en de inkomsten van de laatste 3
maanden mee van elk inwonend gezinslid (+18 jaar). Meer info krijgt u bij de sociale dienst via
socialedienst@kortenberg.be of op het nummer 02 755 23 26.

b. Vrijwilligers-bedanking:
Op zondag 25 juni gaat de vrijwilligersbedanking door aan de site Colomba. We gaan dit jaar voor
Spaans met paella en sangria. De uitnodiging volgt weldra via de nieuwsbrief.

c. Cursus AED
Begin dit jaar investeerde de gemeente in twee AED-toestellen. Eén AED-toestel werd geplaatst aan
het gemeentehuis en één aan GC Colomba. Een AED-toestel dient bij levensbedreigende
hartritmestoornissen een elektrische schok toe aan het hart. Een AED-toestel is eenvoudig te
bedienen. Iedereen kan binnen een paar uur leren reanimeren en omgaan met een AED-toestel.
De gemeente organiseert samen met de Welzijnsraad en het Rode Kruis (afdeling Kortenberg) een
cursus ‘reanimeren en defibrilleren’ die de bevolking laat kennismaken met het gebruik en de werking
van deze AED-toestellen. Het thema van deze cursus draait voornamelijk rond het reanimeren en het
defibrilleren van slachtoffers. De cursus zal gegeven worden door een erkende ‘Hartveilig’-lesgever
van het Rode Kruis (afdeling Kortenberg). De cursus duurt drie uur en is volledig gratis voor de
bevolking. U kunt zich inschrijven voor de cursus van donderdag 16 maart of van woensdag 19 april
via vorming@kortenberg.rodekruis.be. (Opgelet: het in Zoeklicht vermelde e-mailadres is niet correct.)
Beide cursussen vinden plaats van 19 tot 22 u. in GC Colomba. De cultuurraad merkt op dat een
goede signalisatie van deze toestellen belangrijk is.

d. Volgende Cultuurraad: dinsdag 6 juni in OC Berkenhof

7. Rondvraag
Gaby: Iedereen welkom op 25/3 in OC Berkenhof voor de voorstelling ‘Afscheid’. Een samenwerking
tussen de seniorenraad, de seniorenverenigingen en de cultuurdienst.
Op 11/4 is het lentefeest voor senioren in GC Colomba met als gasten ‘Sasha & Davy’.

Stien: Stien gaat vanaf 27 april met bevallingsverlof en zal worden vervangen door Laura Vanden
Bogaerde. Zij is bereikbaar via cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83.

Cultuurraad woensdag 15 maart 2017
Aanwezig
Vereniging

Naam

Lionsclub

Eddy Gilissen

Bijenhouders regio Kortenberg

Marc Van Der Paelt

Everaert-Ghesellen

Gaby Leaerts

Sint-Antoniuskoor

Erna Leaerts

Dames & heren

Jan De Koninck

Dames & heren

Evelyne Bekaert

900 jaar Meerbeek

Maria Adriaensen

900 jaar Meerbeek
Cantate

Vital Vanderwegen
Roza Verdeyen

KVLV Everberg

Hilde Geeraerts

KVLV Meerbeek

Bea Vrebos

Conek

Jean-Marie Schollaert

Wijngilde Kortenberg

Frank Iwens

Erfgoedhuis

Monique Meys

De Vrolijke Schutters
Tekenschool Davidsfonds

Lut Van Asselberghs
Jean-Marie Beuten

Edelweis

Johan Debruyne

Gezinsbond Kortenberg

Michel Cappan

KWB Erps-kwerps

Bernadette Verbelen

Gezinsbond Meerbeek

Luc Arnalsteen

De Blinde Muur

Lieve Ophalvens

Thaleia

Luc Dosselaere

Curieus

Hendrik Stubbe

United Brass

Chantal Van Campenhoudt

United Brass

Florent Moeys

Die Blomme

Mia Franssen

Die Blomme

Gerda De Wolf

Groove Hall/Kortrock

Robert De Kloe

VTBKultuur

Guido Craps

Happy Art

Gerd Van Kogelenberg

Neos Kortenberg

Mia Gielis

KH De Verbroedering

Ann Maes

Jumelagecomité

Raymond Hendrickx

Verenigingsraad Everberg

Donald Coorevits

Penningmeester

Daniël Janssens

Secretaris

Toos Janssen

voorzitter cultuurraad

Georges Tonla Briquet

cultuurfunctionaris

Stien Pardon

Ondervoorzitter

Dirk De Bock

Schepen voor cultuur

Ann Vannerem

Verontschuldigingen

Verenigingsraad Erps-Kwerps

Clara Lissens
Irene Gille
Kristel Porczynska - Troski
Daisy Ringoot

Jagidelifa

Ann Vannetelbosch

Quiltgroep Scrap House
Femma Kortenberg
Femma Erps-Kwerps

