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VERSLAG VORIGE VERGADERING

Het verslag van de vergadering van 22 mei 2017 wordt goedgekeurd.
Bijkomend maakt Herman Taelemans volgende bedenking rond de verdeling van het
budget Fonds A. Van Roy:
Momenteel komen enkel initiatieven die de jeugdwerking van Londerzeel ondersteunen in
aanmerking voor de subsidie. Het zijn steeds dezelfde jeugd- en sportverenigingen met
een jeugdwerking die aanvragen indienen. Herman suggereert om een jaar in te lassen
voor ‘cultuurwerking’.
Hiervoor dient een afwijking op het reglement goedgekeurd te worden. Bovendien is het
budget Fonds Van Roy in handen van Palm Breweries. Gemeente kan wel de vraag stellen
aan de brouwerij. Voor 2018 is dit echter te krap naar organisatie toe.
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SUBSIDIES SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN 2016-2017: ADVIES

Aan de hand van het overzicht licht Monique de subsidieverdeling toe.
Er dienden 63 verenigingen een aanvraag in. Dit zijn evenveel verenigingen dan vorig jaar.
Eén vereniging, Jong Femma heeft uitdrukkelijk vermeld om geen aanvraag meer in te
dienen. Woozy Trooper is de nieuwe vereniging.
Het subsidiebedrag is dit jaar verhoogd met € 5.000 en komt nu op € 20.000. Hiervan gaat
€ 1.575 naar de basissubsidie. Blijft € 18.425 om te verdelen voor de werking. Totaal
aantal punten: 2.911, waardoor de waarde voor een punt komt op € 6,32.
Het overzicht van de subsidies per vereniging wordt bij het verslag gevoegd.
Het dossier, met advies van de cultuurraad wordt voorgelegd aan het schepencollege van
11 december 2017. 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.
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ACTIVITEITEN DIENST CULTUUR & TOERISME: 2018

Monique overloopt de geplande activiteiten aan de hand van het doorgestuurde overzicht.
Volgende suggesties/opmerkingen worden gemaakt tijdens het doornemen van de
activiteiten:
- Luisterconcerten: ook Tine Van Beylen geeft periodiek zangsessies in het WZC. Zij
merkt hierbij een vrij grote interactie van de bewoners.
- Er bestaat een film over de bevrijding in Londerzeel (F. Cnapelinckx). Lieve
Saterdag suggereert dit als activiteit voor de senioren in het WZC omdat er
misschien nog bewoners in voorkomen. Combinatie met tentoonstelling +
getuigenissen.
- Poëziewedstrijd GavoorGeluk: door gemeente worden ateliers gegeven voor de
leerlingen van 6e leerjaar basisschool. Hierdoor proberen we ook deze leerlingen die
het volgend jaar naar een school in een andere gemeente gaan, de basis mee te
geven.
- Week van Amateurkunsten: oproep naar kunstwerken voor WAK – thema Kunst
buiten! – verschijnt in GIL januari.
- Zomerzoektocht: tip: op het inschrijvingsformulier vermelden dat de antwoorden
op de website van de gemeente zullen geplaatst worden in het najaar.
- Erfgoeddag – thema ‘Kiezen’. Aangezien we pas 3 jaar geleden de verkiezingen
belicht hebben, zoeken we nu naar een andere invulling.
- Gilberte Aerts vemeldt een komende hommage aan ereburger Frederik Vanden
Brande. Organisatie gebeurt door verscheidene verenigingen waarvan hij deel
uitmaakte. Cultuurdienst wil hieraan zeker deelnemen.
- Verhalentocht: suggestie: verhaal van Pieter Pas over Sneppelaar.
04

VARIA

1. Lieve Saterdag vermeldt de 11 novemberherdenking. Ze apprecieert het feit dat dit
jaar een fanfare gevonden werd die live speelde. Het was een mooie herdenking.
2. Edwin Deschepper maakt melding van het gevaar dat Radio Tamara de
zendvergunning niet meer verkrijgt. Vanuit de cultuurraad wordt een brief gestuurd
ter ondersteuning van Tamara. (cultuurdienst zorgt hiervoor)
3. Olijfje: Edwin Deschepper meldt de stand van zaken ivm restauratiedossier.
De eerste fase – namelijk consolidatie - werd afgewerkt door Johan Van den Eede.
Het totaalbudget bedraagt +- € 25.000 waarvan 60 % gesubsidieerd is. Dit maakt
dat de VZW zelf de som van € 10.000 moet financieren. Hiervan werd al € 7.000
verzameld. Er wordt nog steeds gezocht naar sponsoring.
Hopelijk kan in mei de onthulling doorgaan.
4. Frans Ools meldt het feit dat VZW Leireken nog steeds een uitbater voor het café
zoekt. Hun activiteiten blijven uiteraard wel doorgaan: volgende zaterdag optreden
en zondag winterwandeling – vertrek om 14 uur aan kerk van Londerzeel Sint-Jozef.
5. Monique vermeldt nog het participatieplatform Citizenlab. Hierop kunnen inwoners
van Londerzeel niet alleen hun visie rond bepaalde onderwerpen kwijt maar ook zelf
suggesties doen om de gemeente aangenamer te maken.
Zie https://londerzeel.citizenlab.co
6. Vrijwilligersverzekering: dit dossier wordt vanaf 01 januari 2018 overgeheveld naar
Vlaanderen (Provincie behandelt niet langer persoonsgebonden materies). Concreet
zal er voor de bestaande aangeslotenen niet veel veranderen. De verenigingen die
beroep doen op deze verzekering krijgen een persoonlijke informatiemail van de
cultuurdienst.
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