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01

VERSLAG VORIGE VERGADERING

Het verslag van de vergadering van 20 april 2016 wordt goedgekeurd.
02

SUBSIDIES SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN 2015-2016: ADVIES

Aan de hand van het overzicht licht de secretaris de subsidieverdeling toe.
Er dienden 63 verenigingen een aanvraag in. Dit zijn 6 verenigingen minder dan vorig
jaar. Vijf natuurverenigingen ontvangen subsidies via het reglement van de Milieudienst
en één vereniging, nl Trage Wegen heeft uitdrukkelijk vermeld om geen aanvraag meer
in te dienen.
Totaalbedrag blijft zoals vorig jaar € 15.000, waarvan € 1.575 gaat naar de
basissubsidie. Twee verenigingen vierden een jubileumjaar = € 200.
Blijft € 13.225 om te verdelen voor de werking. Totaal aantal punten: 2.898, waardoor
de waarde voor een punt komt op € 4,56.
De secretaris merkt op dat het puntentotaal hoger ligt dan vorig jaar (2015: 2.847). Dit
betekent dat minder verenigingen, meer activiteiten organiseerden of indienden bij hun
aanvraag.
Stef stelt zich de vraag waarom Trage Wegen geen aanvraag indiende. De vereniging is
nog steeds actief en richt geregeld activiteiten in. Schepen Verhulst vermeldt dat deze
vereniging reeds gemeentelijke steun krijgt via de dienst Mobiliteit.
Stef merkt eveneens op dat verenigingen geen punten hebben. Monique antwoordt dat
Theater Kreatie dit jaar geen voorstellingen georganiseerd heeft omdat de stuwende
kracht andere prioriteiten had. Wanneer de werking ook volgend jaar uitblijft, dient de
vraag gesteld te worden aan de verenigingen of het gaat om een tijdelijke situatie. Het
zal zeker opgevolgd worden.
Het overzicht van de subsidies per vereniging wordt bij het verslag gevoegd.
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Het dossier, met advies van de cultuurraad wordt voorgelegd aan het schepencollege van
5 december 2016. Daarna krijgt elke vereniging de detailberekening van hun
subsidiebedrag en krijgen ze 15 dagen de tijd om eventueel bezwaar aan te tekenen.
De uitbetaling gebeurt volgend jaar.
Besluit: De cultuurraad geeft een gunstig advies aan het voorstel van verdeling
van de subsidies voor de sociaal-culturele verenigingen.
03

NIEUWE NAAM SPORTCOMPLEX: ADVIES

Het bestuur heeft de inwoners van Londerzeel de kans gegeven om voorstellen in te
dienen voor de naam van het nieuwe sportcomplex. Een dertigtal voorstellen werden
ontvangen.
Alle leden ontvingen de lijst met suggesties.
Monique merkt op dat bij de keuze er rekening dient gehouden te worden dat “NV
Sportoase …” reeds vermeld wordt in de nieuwe naam.
De lijst wordt systematisch overlopen.
Volgende suggesties hebben de voorkeur: ‘Aqualon’ en ‘@Lon’ en ontvangen bij
stemming hetzelfde aantal voorkeurstemmen. De waarnemend voorzitter neemt de
beslissende keuze: @ Lon.
NvdR: voorkeuren die Jackie Meysmans doorstuurde: 1) Atlon ( @Lon ) en 2) Aqualon
Besluit: De cultuurraad adviseert de volgende naam voor de te vernieuwen
sportsite aan de Lijsterstraat: “NV Sportoase @ Lon”.
04

VARIA

1. Vanuit Cultuurraad zal een kaartje gestuurd worden aan Edwin Deschepper en
Frans Leroy die momenteel verontschuldigd zijn wegens gezondheidsredenen.
2. Lieve Saterdag vermeldt de 11 novemberherdenking. Ze betreurt het dat de
muziek afgespeeld wordt met ‘een mobiele versterker’ en er geen fanfare
gevonden werd die live speelt, wat het geheel aantrekkelijker maakt. Bovendien
heeft ze geen vermelding gevonden in GIL.
De schepen antwoordt hierop dat de organisatie in handen is van de Verenigde
Oudstrijders Londerzeel. De afgevaardigden van de fanfares aanwezig op deze
vergadering hebben geen vraag gekregen om de stoet te begeleiden. Daarom de
berichtgeving met de volgende nuance bekijken: ‘de gecontacteerde fanfare’ niet
kon ingaan om te spelen tijdens de plechtigheid. Deze feedback wordt
overgemaakt aan de VOL.
3. Lieve Saterdag kaart eveneens de kiekenpootworp aan. De vereniging in de kijker
was dit jaar Fragment. Zij twijfelt eraan of er mensen van Fragment hierop
aanwezig waren.
4. Olijfje: Lieve Saterdag deelt mee dat ondertussen voldoende geld werd
ingezameld om de eerste fase te starten. De werken werden opgedeeld in 2 fasen,
1e betreft consolidatie. Johan Van den Eede zal na de winter starten met de
werken. De eigenares heeft meegedeeld dat ze geen medewerking verleent aan
de werken, maar dat ze deze ook niet zal tegenwerken. Dit heeft wel een
weerslag op het percentage BTW dat dient aangerekend te worden: nu 21% ipv
6%. Kosten van de 1e fase, exclusief BTW: € 15.584. Lieve bedankt de
verenigingen die een gift deden: geschiedkundige kringen en Davidsfonds
Londerzeel.
5. Diane Van Muylder kaart de problematiek aan van een kalender met de
activiteiten van de verenigingen. Probleem blijft dat verscheidene activiteiten
tegelijk doorgaan en concurrerend werken. Monique vermeldt de ingave van de
activiteiten in de UiT-kalender, doch daar worden activiteiten niet zo ruim vooraf
ingegeven. Bovendien meldt Franky dat sommige verenigingen hiermee gestopt
zijn omdat er een kakafonie van activiteiten in vermeld worden.
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Stef meldt een nieuwe software die pas gelanceerd werd om activiteiten in te
geven. Het initiële probleem blijft echter dat alle verenigingen hun activiteiten
dienen in te geven en dit anders geen zin heeft.
6. Frans Ools meldt de volgende wandeling die Leireken organiseert: 4 december
2016 vertrek om 14 uur aan de Kristoffelkerk en gaat naar den Berg waar een
deel van het traject van de Kruisweg zal gevolgd worden.
7. Monique herinnert aan de herdenking van Rik Poot op zaterdag 26 november. Een
wandeling van ongeveer 4 km waarbij op verschillende stopplaatsen anekdotes,
herinneringen, citaten enz… zullen aangehaald worden van de kunstenaar.
Afsluiten met een hapje en drankje in de treinwagon en een kleine performance in
Bistro Leireken van Charles Cornette die een goede vriend van Rik was.
8. Franky vraagt om liever niet op een woensdag te vergaderen.
Namens de cultuurraad
Monique Van den Eede
secretaris
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