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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. Ongeveer € 2.000
wordt hiervan voorbehouden voor de uitgave van de dichtbundel die uitgegeven wordt
n.a.v. de Poëziewedstrijd GavoorGeluk.
Blijft dus ongeveer € 23.000, te verdelen onder maximum 6 projecten. Voor de eerste prijs
is € 10.000 voorzien. De rest kan verdeeld worden over maximum 5 projecten. Jeugd-,
sport- en cultuurraad geven afzonderlijk advies over de ingediende projecten.
De Commissie (bestaande uit de voorzitters van de adviesraden en GRC vrije tijd, schepen
van jeugd, cultuur & sport, jeugdconsulente en diensthoofd wd vrije tijd) kent uiteindelijk
de subsidiebedragen toe.
Voorstelling projecten:
Voor 2017 werden 6 aanvragen ingediend door 8 verenigingen. 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 het bericht dat zij geen fundamentele bezwaren hebben bij de
voorgestelde projecten. Enkel bij het project van de hoogspringset van Olympia/Pegasus
wordt opgemerkt dat de relatie tot de zuivere jeugdwerking in het kader van het Fonds
onrechtstreeks is: de aantrekkingskracht van hoogspringen op jeugdige sporters. Zij
vermoeden dat de installatie allicht in hoofdorde door volwassen atleten zal worden
gebruikt.
Door de toelichting van het project is echter duidelijk naar voor gekomen dat de
hoogspringstand hoofdzakelijk door jonge atleten zal gebruikt worden. Zij verwijzen
hiervoor naar Lars Van Looy (Pegasus) die momenteel steeds in de beste rangen eindigt.
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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
- De toegestane subsidies van de vorige jaren wordt overlopen.
- Jeugdverenigingen gaven steeds een eerlijke en duidelijke voorstelling.
- De scheidingswand van Chiro Steenhuffel wordt positief ervaren. Eigen leden
leveren hieraan een bijdrage. Brandveiligheid dient te worden benadrukt.
Besluit:
De cultuurraad adviseert om het budget van het Fonds Alfred Van Roy toe te kennen als
volgt:
1. Atletiekclubs Pegasus en Olympia: € 10.000
Argumentatie: de hoogspringstand zal een meerwaarde geven aan de nieuwe
atletiekpiste. De samenwerking van de 2 atletiekclubs spreekt in hun voordeel en
het feit dat de jeugdige Belgisch kampioen Lars Van Looy in Londerzeel kan verder
trainen.
2. Scouts Londerzeel: € 5.000
3. FC Sint-Jozef: € 4.000
4. Chirojongens Londerzeel: € 2.000
5. Chiromeisjes & jongens Steenhuffel: € 2.000
6. --- wordt niet toegekend.
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VERSLAG VORIGE VERGADERING

Het verslag van de vergadering van 27 april 2017 wordt goedgekeurd.
Het college dient nog een beslissing te nemen over de straatnaamgeving in de nieuwe
verkaveling aan de Bloemstraat en de erkenning van de muziekband Woozy trooper.
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VARIA
Edwin Deschepper deelt mee dat op 7 juni de eerste fase van de restauratie van
Olijfje start. Johan Van den Eede vangt aan met de consolidatie. Voor de 2 e fase
heeft de VZW nog steeds de financiële steun nodig van geïnteresseerden.
De secretaris deelt mee dat op 1 juli vanaf 20 uur op het plein aan Steenhuffeldorp
het event ‘Steenhuffel Zingt!’ zal doorgaan. Vooraf (18 u) gaat de gebedsviering
door in de Sint-Kristoffelkerk.
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