Verslag Cultuurraad
24 november 2015
Administratief centrum

Aanwezigen:

Coeckelberghs Jackie, voorzitter
Borms Marie-Louise, De Cock Emiel, Dierickx Gunter, Lemmens
Marleen, Leroy Frans, Moeyersons Fons, Moeyersons Kris, Ools Frans,
Saterdag Lieve, Taelemans Herman, Trap Jean, Van Beylen Tine,
Vandenbroeck Mark, Van Muylder Diane, Verbelen Maurice,
Vereecken Franky, effectieve leden
Aerts Gilberte, vervangend lid
Meert Robert, cultuurbeleidscoördinator
Van den Eede Monique, secretaris

Verontschuldigd:

Deschepper Edwin, De Vis Werner, Gunst Stefaan, Moeyersons Kris,
effectieve leden
Verhulst Gerda, schepen van cultuur

Afwezigen:

---

01

VERSLAG VORIGE VERGADERING

Het verslag van de vergadering van 23 maart 2015 wordt goedgekeurd.
02

SUBSIDIES SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN 2014-2015: ADVIES

De secretaris licht het dossier van de subsidies toe aan de hand van het overzicht.
69 verenigingen dienden een subsidieaanvraag in.
Tegenover vorig jaar is het subsidiebedrag vermeerderd met € 500, wat een totaal bedrag
betekent van € 15.000. Dit vloeit gedeeltelijk voort uit de wettelijke voorzieningen, nl. per
inwoner dient € 0,80 besteed te worden aan subsidies. Londerzeel telde op 01.01.2015
18.233 inwoners. Vermenigvuldigd met € 0,80 maakt € 14.587  het bestuur besliste om
dit af te ronden naar € 15.000.
Het bedrag van de basissubsidie wordt: € 25 x 69 = € 1.725.
Berekening werkingssubsidie: € 15.000 - € 1.725 = € 13.275.
Het totaal aantal punten bedraagt 2.847.
De waarde van één punt bedraagt € 13.275 : 2.847 = 4,66.
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
7 december 2015. Daarna krijgt elke vereniging de detailberekening van hun
subsidiebedrag en krijgen ze 15 dagen de tijd om eventueel bezwaar aan te tekenen.
De uitbetaling zal volgend jaar gebeuren.
De secretaris vemeldt dat de Milieudienst een voorstel van subsidiereglement voor de
milieuverenigingen uitwerkt. Sedert een paar jaar bestaat er een financiële
tegemoetkoming voor de ‘logistieke medewerking’. Het is echter aangeraden om deze
subsidies van milieu en cultuur te bundelen. Het is logisch dat de milieudienst dit
coördineert omdat zij dichter bij de werking van de milieuverenigingen staan. In het
voorstel zouden 5 milieuverenigingen subsidies ontvangen vanuit het budget van milieu.
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Het reglement voorziet zowel in de huidige logistieke voorziening vanuit milieu als de
werkingssteun vanuit cultuur. De 5 milieuverenigingen blijven sociaal-culturele
verenigingen, enkel de subsidiepot zal beheerd worden door milieu. Het is de bedoeling
dat geen enkele vereniging hierdoor zal benadeeld worden.
Besluit: De cultuurraad geeft gunstig advies over het bijgevoegd voorstel
van verdeling van de subsidies voor sociaal-culturele verenigingen.
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VARIA
Gunter Dierickx informeert naar de verbroedering met Gladenbach.
Robert
vermeldt dat enkele weken geleden het verbroederingscomité van Gladenbach op
bezoek geweest is bij KF Ritmico. Hij vergelijkt het Gladenbachs
verbroederingscomité met de Londerzeelse geïnteresseerden. Het zijn vooral de
Davidsfondsafdelingen en Stuifmeel die bij de verbroedering betrokken zijn. Ook
een uitwisseling voor een jeugdtornooi voetbal is al doorgegaan. Voor Londerzeel
is het minder voor de hand liggend om voor de Duitse bezoekers slaapgelegenheid
te vinden dan in Gladenbach. Ook Tine Van Beylen heeft aan de verbroedering
gedacht als een mogelijke samenwerking. Het is gemakkelijker wanneer een
gelijkaardige partner gevonden wordt als de geïnteresseerde vereniging. Robert
merkt wel dat er vanuit Duitse zijde jongere bezoekers aanwezig waren. Volgens
hem zou er meer kans op slagen zijn met een specifiek verbroederingscomité.
Herman Taelemans bedankt Robert voor de jarenlange aangename samenwerking.
Marie-Louise Borms kaart de werkwijze voor het ontvangen van cheques voor
buurtfeesten aan. Robert benadrukt dat hierin geen verandering komt en dat alle
aanvragers die in het verleden cheques ontvingen nog een verduidelijking van het
reglement zullen ontvangen.
Frans Ools benadrukt het belang van een goede samenwerking met de cultuurdienst
en dankt Robert hiervoor. Hij meldt eveneens de viering van 30 jaar Leireken op
12 december met optredens van A 12 – Les Tigresses Rouges en De Mens.
Lieve Saterdag meldt de plaatsing van de Walschapwand aan het vroegere
geboortehuis van G. Walschap waarbij de samenwerking met de werkgroep tot het
mooie resultaat leidde.
Ze vermeldt eveneens de klassering van de muurschildering Olijfje. De VZW zal de
restauratie opstarten. Johan Van den Eede uit Malderen zal deze uitvoeren. Lieve
meldt dat zij sponsors zoeken d.m.v. steenverkoop, pennenverkoop. Wie lid wordt,
ontvangt de digitale nieuwsbrief.
Diane Van Muylder vermeldt de goede samenwerking bij het optreden van Les Voix
Perdues en verdeelt flyers van het museum Hof van Peene in Baasrode.
Lieve Saterdag deelt mee dat de heer Leo De Boeck in Steenhuffel volop bezig is
met de inrichting van een telefoonmuseum.
Franky Vereecken dankt de steun van Robert in het dossier van de oprichting van
de zaal van KM Concordia en de reglementering van de subsidies in het algemeen.
Lieve Saterdag informeert naar de verlichting in de Palmvelden. Robert deelt mee
dat door een samenwerking met NV Diepensteyn en de gemeente tegen 01.09.2016
een nieuw fitnescentrum met een volledig nieuwe piste en nieuwe verlichting zal
ingericht worden.
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