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SUBSIDES FONDS ALFRED VAN ROY

Schepen G. Verhulst en de secretaris lichten het subsidiereglement toe.
Prioriteit van deze subsidie is de jeugdwerking in Londerzeel te ondersteunen. Door het
Fonds A. Van Roy wordt hiervoor een bedrag van € 25.000 voorzien. Ongeveer € 2.500
wordt hiervan voorbehouden voor de uitgave van de dichtbundel die uitgegeven wordt
n.a.v. de Poëziewedstrijd GavoorGeluk.
Blijft dus ongeveer € 22.500, te verdelen onder maximum 6 projecten. Voor de eerste prijs
is € 10.000 voorzien. De rest kan verdeeld worden over maximum 5 projecten. Jeugd-,
sport- en cultuurraad geven afzonderlijk advies over de ingediende projecten.
De Commissie (bestaande uit de voorzitters van de adviesraden en GRC vrije tijd, schepen
van jeugd, cultuur & sport, jeugdconsulente en diensthoofd wd vrije tijd) kent uiteindelijk
de subsidiebedragen toe.
Voorstelling projecten:
Voor 2018 werden 12 aanvragen ingediend. Zie overzicht in de bijlage.
Alle verenigingen lichten hun project toe.
Adviesvorming:
Na de toelichting brengen de adviesraden afzonderlijk advies uit.
Volgende opmerkingen komen naar voor door de leden van de cultuurraad:
- Presentaties moeten vooraf op pc staan: veel tijdverspilling
- Gelijke spreektijd voor iedereen (max. 10 minuten)
- Jeugdverenigingen waren veel beknopter dan de meeste sportverenigingen
- Voorzitter van sportraad mag zijn eigen club niet verdedigen. Voorzitters
adviesraden moeten zwijgen tijdens de presentaties.
- De deelnemers van elke raad moeten de resultaten van de andere raden kunnen
inkijken: openbaarheid voor alle leden ipv enkel voor voorzitter + overzicht van
alle subsidies sinds 2012 meesturen met uitnodiging.
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Wordt er gecontroleerd of de ontvangen subsidies van het vorige jaar correct
besteed werden (facturen als bewijs?)? -> zie artikel 5 reglement
Belangrijk: in hoeverre is het voor de jeugd? Ook gebruik door volwassenen mag
geen probleem zijn, zolang de focus maar op jeugd ligt
Gedichten: 2500 euro

1) Malegijs:
Positief: ze doen alles zelf = meer respect voor uitgevoerde werken
Ze moeten wachten op 40% promotie van de Gamma 
Beperkt budget
Laatste subsidie in 2014
Positief advies: 1200 euro
2)Chiro Steenhuffel:
Bijen zijn solitaire bijen: deze steken niet -> beter informeren
Hoog bedrag gevraagd
Voorwaarde: bijen laten zitten
Probleem met jeugdbewegingen: ze willen allemaal begin juli op kamp, zodat geen
tenten kunnen delen/verhuren aan elkaar.
Positief advies: 2000 euro
3)Chiro Malderen:
In 2016 laatste subsidie
beamer en scherm huren: mogelijk bij gemeente? Bij provincie?
Positief advies: 10 000 euro
4)Scouts:
laatste subsidie: 2017
Positief advies: 2000 euro
5)Smash:
kindervriendelijk maken terrein: afsluiting is noodzakelijk: vandaag gevaarlijk met
parking
nog nooit subsidie gekregen
sterke jeugdwerking
positief advies: 3300 euro
6)Belgica:
laatste subsidie in 2016
Positief advies: 4000 euro
Speleoclub:
presentatie onduidelijk
negatief advies
KFC Malderen:
Defibrillator: kan dat niet door de gemeente worden aangekocht?
SK Steenhuffel:
Toekomst onzeker. Is investering wel verantwoord?
Negatief advies
Fc Sint-Jozef - SK Londerzeel – KVC Delta:
Negatief advies
Besluit:
De cultuurraad adviseert om het budget van het Fonds Alfred Van Roy toe te kennen als
volgt:
1. Chiro Malderen: € 10.000
2. Belgica: € 4.000
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3.
4.
5.
6.

Smash: € 3.300
Chiro Steenhuffel: € 2.000
Scouts: € 2.000
Malegijs: € 1.200
02

VERSLAG VORIGE VERGADERING

Het verslag van de vergadering van 30 november 2017 wordt goedgekeurd.
03

STRAATNAAMGEVING NIEUWE VERKAVELING LANGS
STEENHUFFELSTRAAT - ADVIES

Plan van de verkaveling wordt ter kennisgeving getoond.
Advies van heemkundige kring: kaart ca. 1840
Pothaerde straat -> voorstel: Potaardestraat
Ander voorstel: Hofmansstraat
-> straat vernoemen naar nog levende persoon mag niet.
Besluit:
De cultuurraad geeft als advies ‘Potaardestraat’ als straatnaam voor de nieuwe
verkaveling.
04

VARIA

Edwin Deschepper deelt mee dat vanaf 2 mei de restauratie van de tweede fase van de
muurschildering start.
10% van de benodigde middelen moeten nog opgehaald worden.
+ supplementaire kosten voor het voegen -> warme oproep naar verenigingen.
Namens de cultuurraad

Tim Lerno
Secretaris wd
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