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SUBSIDES FONDS ALFRED VAN ROY

Schepen G. Verhulst en de secretaris lichten het subsidiereglement toe.
Prioriteit van deze subsidie is de jeugdwerking in Londerzeel te ondersteunen. Door het
Fonds A. Van Roy wordt hiervoor een bedrag van € 25.000 voorzien. € 2.500 wordt hiervan
al gereserveerd voor de uitgave van de dichtbundel uitgegeven naar aanleiding van de
poëziewedstrijd GavoorGeluk.
Blijft dus € 23.500, te verdelen onder maximum 6 projecten. De eerste prijs is vastgelegd
op €10.000, de rest - ofwel € 13.500 - kan verdeeld worden over maximum 5 andere
projecten. Jeugdraad, sportraad en cultuurraad geven afzonderlijk advies over de
ingediende projecten.
De commissie (voorzitters adviesraden en GRC vrije tijd, schepen van jeugd, cultuur &
sport, jeugdconsulente en diensthoofd wd vrije tijd) kent uiteindelijk de subsidiebedragen
toe.
Voorstelling projecten:
Voor 2016 werden 13 aanvragen ingediend. Zie overzicht in de bijlage.
Alle verenigingen lichten hun project toe.
Adviesvorming:
Na de toelichting brengen de adviesraden afzonderlijk advies uit.
Brouwerij Palm kan vooraf een vetorecht geven over de ingediende projecten. Wij
ontvingen van hen de opmerking dat een aantal projecten niet of slechts zeer zijdelings
beantwoorden aan de beoogde doelstelling vervat in het reglement. Enkele aanvragen
beogen zuiver verbetering van infrastructuur en uitrustingen, waarbij de vraag kan worden
gesteld in welke mate deze specifiek een jeugdwerking ten goede komt.
Concreet bevelen zij met aandrang projecten aan die het meest aansluiten bij de
doelstelling van het reglement. Tevens wijzen zij erop dat niet noodzakelijk het volledige
budget dient toegewezen te worden.
Volgende opmerkingen komen naar voor door de leden van de cultuurraad:
- Projecten die het meest in aanmerking komen, zijn deze van de jeugdverenigingen
/ chiro's
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Jeugdverenigingen gaven steeds een eerlijke en duidelijke voorstelling.
Cultuurraad ervaart de feedback van de verenigingen die vorig jaar geld ontvangen
als positief. Hierdoor krijgen ze een zicht op de realisatie.
Vorig jaar ontvingen 4 voetbalploegen van de 6 verenigingen een subsidie.
Project van Chirojongens Londerzeel is gespreid over 2 jaar. Zij kunnen in principe
volgend jaar nog een aanvraag indienen.
Bij de aanvraag van Chiromeisjes Londerzeel wordt het bekomen van de
stedenbouwkundige vergunning in vraag gesteld.
ODT heeft de voorbije jaren al drie keer geld ontvangen.
VOC verdient een aanmoediging omdat het vrijwilligerswerk voornamelijk door
jongeren gedaan wordt.

Besluit:
De cultuurraad adviseert om het budget van het Fonds Alfred Van Roy toe te kennen als
volgt:
1. Chiro Malderen: € 10.000
2. Chirojongens Londerzeel: € 3.500
3. Chiromeisjes Londerzeel: € 3.500
4. Chirojongens en -meisjes Steenhuffel: € 3.500
5. Jeugdvolley Londerzeel: € 1.000
6. Vogelopvang Malderen: € 1.000
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VERSLAG VORIGE VERGADERING

Het verslag van de vergadering van 30 maart 2016 wordt goedgekeurd.
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VARIA

Secretaris doet nog een oproep om op zondag 24 april de tentoonstelling rond de Rituelen
te bezoeken.
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