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Aanwezigen:

Vereecken Franky, ondervoorzitter-waarnemend voorzitter
De Cock Emiel, Deschepper Edwin, Gunst Stefaan, De Vis Werner,
Dierickx Gunter, Leroy Frans, Moeyersons Fons, Moeyersons Kris,
Ools Frans, Saterdag Lieve, Taelemans Herman, Vandenbroeck Mark,
Van Muylder Diane, Verbelen Maurice, effectieve leden
Roelands Martine, vervangend lid
Verhulst Gerda, schepen van cultuur
Meert Robert, cultuurbeleidscoördinator
Van den Eede Monique, secretaris

Verontschuldigd:

Coeckelberghs Jackie - voorzitter, Borms Marie-Louise , Lemmens
Marleen, effectieve leden

Afwezigen:

Trap Jean, Van Beylen Tine, effectieve leden

De verenigingen stellen de ingediende projecten voor het Fonds Alfred Van Roy voor.
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VERSLAG VORIGE VERGADERING

Er werden enkele kleine opmerkingen ingestuurd op het verslag van de vergadering van
02 februari 2015. Het aangepaste verslag wordt goedgekeurd.
02

FONDS ALFRED VAN ROY: ADVIES INGEDIENDE PROJECTEN

Monique deelt vooraf mee dat mijnheer J. Toye beslist heeft om van het budget van
€ 25.000 ongeveer € 2.500 te gebruiken voor het drukwerk van de gedichtenbundel die
uitgegeven wordt nav de poëziewedstrijd GavoorGeluk. Deze poëziewedstrijd wordt
georganiseerd ism het Fonds GavoorGeluk en dichterscollectief Stuifmeel. Bedoeling
hiervan is om jongeren tussen 10 j en 25 j de mogelijkheid te geven om hun emoties te
uiten via de poëzie.
Bij de beoordeling van de projecten dient rekening gehouden te worden met volgende
criteria: wordt de uitgave besteed aan de jeugdwerking van de club, heeft de club in het
verleden al steun ontvangen van het Fonds en de grootte van de investering.
Volgens het huidige reglement dienen we een voorstel te formuleren: winnaar - € 10.000
en daarnaast maximum 5 projecten.
Palm Breweries formuleerde vooraf volgende opmerkingen over de ingediende projecten:
Projecten waarbij jeugdwerking ten goede komt: Chiro Steenhuffel, Kampanje, Delta,
Jeugdhuis ODT, KFC Malderen en SK Londerzeel. Zij stellen zich vragen rond de volgende
projecten: verlichting SK Steenhuffel en Processie Steenhuffel.
Volgende opmerkingen worden gemaakt door de cultuurraad:
- Projecten die enkel voor jeugdwerking bedoeld zijn, verdienen duidelijk de steun,
met name Chiro Steenhuffel, ODT en Bamboleo van Delta Londerzeel. Zij krijgen
het maximum van de kosten.
- Wat het project rond de restauratie van de processiewagens betreft, vermeldt
Franky dat mevr. Aline van de Palm de processie altijd wel een warm hart
toegedragen heeft. Men vindt eveneens dat de processie uitgegroeid is tot een echt
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sociaal gebeuren waar zowat elke Steenhuffelse vereniging aan meedoet.
Bovendien wordt ook de jeugd hierin intensief betrokken. Daarom verdienen zij
eveneens een bedrag: € 2.000.
VZW De Kampanje en SK Londerzeel zijn sterke verenigingen die in het verleden al
meerdere malen steun ontvingen van het Fonds.
FC Malderen is een club die na enkele jaren van minimale werking terug leven
brengt in de club. Zij besteden terug meer inspanningen in jeugdwerking. De
cultuurraad is van mening dat hun inspanningen maximaal gesteund dienen te
worden.
Het project van SK Steenhuffel verdient eveneens een financiële steun.
Omdat er geen duidelijke overeenstemming is wat de hoofdprijs betreft, wordt tot
stemming overgegaan. Mark Vandenbroeck onthoudt zich omdat hij betrokken
partij is.
Delta: 4 stemmen – SK Steenhuffel: 5 stemmen – FC Malderen: 6 stemmen voor.
Besluit: De cultuurraad geeft volgend advies over de verdeling van het
budget Fonds Alfred Van Roy: Winnaar: FC Malderen (€ 10.000 ofwel
maximum van de kosten) – FC Steenhuffel: restant (+- € 4.800) – ODT:
€ 3.000 – Delta Bamboleo: € 2.200 – Processie Steenhuffel: € 2.000 – Chiro
Steenhuffel: € 500.
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STAND VAN ZAKEN LOPENDE PROJECTEN

Monique verduidelijkt de stand van zaken van een aantal lopende projecten:
18.04.2015:
Seniorenfeest (Blauvenne)
23.04.2015:
Bekendmaking laureaten poëziewedstrijd GavoorGeluk
(12-25 j) in GTIL – Start Week van Amateurkunsten
24.04.2015:
Bekendmaking laureaten poëziewedstrijd GavoorGeluk
(10-12 j) en bekendmaking winnaars Junior Journalist
Voormiddag voor de lln. van Londerzeel in de Centrumschool
Namiddag voor de lln. van Steenhuffel – Sint-Jozef en Malderen in
het Gemeenschapscentrum
29.04.2015:
Workshop “De kleine Artiest” - bibliotheek (jeugd) (WAK)
30.04.2015:
Poppunt – Lokale Helden (Jeugddienst – Locaties: Forever – Leireken
– ODT) - Programma zie bijlage
juli-augustus:
Zomerzoektocht
04.07.2015:
Londerzeel Zomert! - Voorlopig programma: zie bijage
06.09.2015:
Gordelfestival
Een eerste brainstorm met afvaardiging van Bloso – Vlaamse Rand
en de Provincie Vlaams-Brabant bracht volgende voorstellen naar
voor:
Optredens
binnenkoer
Diepensteyn
–
demonstratie
gevechtstporten – Belgisch Kampioenschap Highlandgames –
Wandelingen – Fietstochten – Ronde van de 4 kerken – Optredens in
Leireken …
13.09.2015:
Open Monumentendag: de werkgroep bereidt het programma voor:
Zie bijlage
Oktober:
Vredesreizen leerlingen 6e leerjaar olv Miel De Cock
23.10.2015:
Activiteit rond WO I in bib: Oorlogspoëzie door Stuifmeel en Les voix
perdus
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VARIA
Lieve Saterdag vraagt om de vergaderingen van de kinderraad niet tijdens de
vakantie te plannen.
Diane Van Muylder vraagt om de vergaderingen van de cultuurraad pas te starten
om 20 uur.
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Franky Vereecken stelt de vraag of er nog een samenwerking is tussen aanpalende
gemeenten voor gebruik van podium. Monique informeert bij GGZ.

Namens de cultuurraad
Monique Van den Eede
secretaris
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