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Deschepper Edwin, Dierickx Gunter, Leroy Frans, Moeyersons Fons,
Moeyersons Kris, Ools Frans, Saterdag Lieve, Taelemans Herman,
Trap Jean, , Vandenbroeck Mark, Vereecken Franky, effectieve leden
Verbruggen Rudy, vervangend lid
Verhulst Gerda, schepen van cultuur
Meert Robert, cultuurbeleidscoördinator
Van den Eede Monique, secretaris

Verontschuldigd:

De Vis Werner, Gunst Stefaan, Lemmens Marleen, Van Beylen Tine,
Van Riet Jenny, Van Muylder Diane, effectieve leden

Afwezigen:

---

Als start van de vergadering stelt iedereen zich kort voor.
01

MEERJARENPLANNING CULTUUR: ADVIES

Ter verduidelijking van het meegestuurde document geeft Robert Meert meer uitleg over
de meerjarenplanning via een Powerpoint. Deze wordt bij het verslag gevoegd.
De volgende opmerkingen worden gemaakt:
Edwin Deschepper is van mening dat bij de herdenking van WO I zeker een
verzameling van getuigenissen / verhalen dient aangelegd te worden. Dit is een
schat aan informatie die zeker opgetekend en bewaard dient te worden.
Samenwerking verenigingen: er wordt benadrukt dat zowel de samenwerking
tussen verenigingen onderling als de samenwerking tussen verenigingen en de
gemeentelijke diensten een meerwaarde betekent voor alle partijen.
Miel De Cock haalt het item ‘Kunst in school’ aan en informeert naar de
mogelijkheid om een kunstenaar uit te nodigen op de school. Zo maken jongeren
kennis met een bepaalde kunstvorm en wordt hun aandacht hierop gevestigd. Hij
haalt hierbij ook de mogelijkheid aan om verschillende domeinen met elkaar te
combineren vb. kunst tijdens WO I.
Er wordt geïnformeerd naar het bestaan van het tekenatelier. Robert antwoordt
hierop dat hiermee enkele jaren terug gestopt werd omdat we niet voldeden aan
de voorwaarden en we bijgevolg geen subsidies meer ontvingen. De huidige
privé-initiatieven zijn duidelijk erg prijzig tegenover de gesubsidieerde
instellingen. Niets sluit een eventueel herbekijken van een nieuwe oprichting in de
toekomst uit.
Robert deelt nog mee dat verscheidene adviesraden hun advies dienen uit te geven over
de meerjarenplanning. Daarna wordt deze voorgelegd ter goedkeuring aan de
gemeenteraad. Eind dit jaar dient dit dossier afgehandeld te zijn.
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Besluit: De cultuurraad geeft een gunstig advies over de voorgestelde
meerjarenplanning WVT.
02

VERKIEZING VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER

Er werden geen kandidaturen voor voorzitter ontvangen.
De vorige voorzitter Herman Taelemans liet weten dat hij zich niet langer kandidaat voor
voorzitter of ondervoorzitter wilde stellen.
Jackie Coeckelberghs stelt zich tijdens de vergadering kandidaat.
Er werd 1 kandidatuur voor ondervoorzitter ontvangen: Franky Vereecken
Besluit: Onder handgeklap worden Jackie Coeckelberghs als voorzitter en
Franky Vereecken als ondervoorzitter aangeduid.

03

AANDUIDING LEDEN VAN HET BEHEERSORGAAN BIBLIOTHEEKGEMEENSCHAPSCENTRUM G. WALSCHAP

Het beheersorgaan van de bibliotheek-gemeenschapscentrum wordt samengesteld als
volgt: 8 leden van de gemeenteraad en 8 leden van de cultuurraad.
Volgende leden stelden zich schriftelijk kandidaat: Kris Moeyersons – Miel De Cock –
Marie-Louise Borms.
Volgende leden stellen zich kandidaat tijdens de vergadering: Stef Gunst – Edwin
Deschepper – Jackie Coeckelberghs – Jenny Van Riet en Fons Moeyersons.
Bijgevolg zijn de acht leden gekend.
De aanduiding van de leden zal wellicht in de gemeenteraad van november goedgekeurd
worden.
04

SUBSIDIES SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN:
AANDACHTSPUNTEN

De secretaris geeft enige verduidelijking bij dit agendapunt. Eind september werd een
nieuw subsidiereglement voor de sociaal-culturele verenigingen door de gemeenteraad
goedgekeurd. Daardoor is er een krappe timing ontstaan bij zowel het indienen door de
verenigingen als de behandeling door de cultuurdienst. Ondertussen dienden een 25-tal
verenigingen hun aanvraag in. Hierbij komen enkele vragen naar voor waar de
cultuurdienst het advies van de cultuurraad wil horen.
In het reglement wordt onder artikel 8.3.1. vermeld dat de samenwerking met de
cultuurdienst vrij belangrijk is. Ter verduidelijking stelt de secretaris dat
activiteiten die enkel door de milieudienst georganiseerd worden niet in
aanmerking komen voor subsidies. Activiteiten daarentegen die georganiseerd
worden door de milieudienst in samenwerking met een gemeentelijke
vrijetijdsdienst (sport-jeugd-cultuur-bibliotheek) komen wel in aanmerkingen vb.
autoloze zondag.
In het reglement staat onder artikel 8.3.3. vermeld dat sportactiviteiten niet in
aanmerking komen voor subsidies.
 Door Okraverenigingen worden Lijndansactiviteiten georganiseerd: er
wordt geïnformeerd bij Bloso of dit een erkende sportactiviteit is.
Toneelvereniging gaat met enkele leden kijken naar toneelopvoeringen, zowel in
eigen gemeente als in een andere gemeente. De vergadering is het erover eens
dat deze niet in aanmerking komen voor subsidies omdat dit bij de werking van
de vereniging hoort.
Uitgifte van eigen publicaties: ter verduidelijking: het gaat hier om een
uitgebreidere publicatie, vergelijkbaar met de publicaties van de geschied- en
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heemkundige kring van Londerzeel. Een kleine brochure die aangemaakt wordt
voor een rondleiding komt niet in aanmerking.
Culturele uitstappen: het gaat wel degelijk om een uitstap met een culturele
inhoud en niet louter vrijetijdsbesteding.

De secretaris besluit dat de cultuurraad nog advies dient uit te brengen over de totaliteit
van de ingediende subsidieaanvragen. De laatste week van november zal hiervoor nog
een vergadering doorgaan. Het subsidiedossier, samen met het advies van de
cultuurraad, wordt voorgelegd aan het schepencollege. Hierna krijgt elke vereniging een
detail van hun subsidieberekening.
05

VARIA

Edwin Deschepper vraagt om “de muurschildering Olijfje: stand van zaken” op de agenda
te plaatsen van de volgende vergadering.
Namens de cultuurraad

Monique Van den Eede
secretaris
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