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Verslag cultuurraad 7 oktober 2021
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen op het verslag.
Paul wil een rechtszetting van fout gemeente m.b.t. het uitreiken van de Scholbonnen.
Dit betreft effectief een administratieve fout en het college zal bekijken hoe dit kan
rechtgezet worden.
2. Evaluatie Open Monumentendag
Het was een heel geslaagd evenement. We hebben heel veel positieve reacties
gekregen. Jasper heeft dit evenement heel goed voorbereid.
Wel jammer dat er zoveel mensen niet zijn komen opdagen. Er kan eventueel
overwogen worden het niet meer gratis te maken en het deelnamegeld in drank- en
eetbonnetjes te geven. Het geld van wie niet komt opdagen kan dan naar goed doel
gaan. Dit zijn allemaal ideeën. Een effectieve oplossing zal uitgewerkt worden bij een
(mogelijks) volgende editie.
Het leger is vragende partij om opnieuw samen te werken. Het idee rijst om het
volgend jaar met de Open Monumentendag opnieuw daar te organiseren. Veel
mensen hebben immers nog niet de kans gekregen om een bezoek in te plannen
wegens het beperkt aantal plaatsen. Eventueel kan het samen met de Familyday
georganiseerd worden (hetzelfde weekend, maar op zaterdag). Jasper overloopt ook

nog eens de opmerkingen van het leger, die gelijklopend waren met onze eigen
opmerkingen en verbeterpunten.
3. Agenda Algemene Vergadering van 25 november 2021
- Terugblik op 2020 en 2021
- Programma 2022
- Erkenning nieuwe vereniging: Lege Vaten
- Stand van zaken budget en BBC gemeente
- Stand van zaken kasboek cultuurraad
- Stand van zaken fase 3 GC De Corren
- Toelichting aanpassing Retributiereglement GC De Corren
- Rondje van de aanwezige verenigingen: worden gevraagd om zichzelf, hun
vereniging en hun programma even kort voor te stellen
- Varia
4. Programma 2022
- WAK:
o Periode: mei
o Thema: opsmukken elektriciteitskasten
o Jasper en Kaat zoeken uit waar de kasten staan (via GIS)
o Jasper en Kaat onderzoeken ook de markt m.b.t. kunstenaars en workshops
o Eventueel ook een samenwerking Heemkring?
o ZID-borden: moeten zeker tegen dan geplaatst zijn
- Steenokkerzeel Zingt op zaterdag 9 juli
- Open Monumentendag: quid samenwerking met leger? Wordt voorgelegd aan het
college
5. Vastleggen data cultuurraad 2022
Elke 2de donderdag van de maand om 19u.
De 1ste vergadering van 2022 is gepland op donderdag 13 januari.
6. Wie zijn onze verenigingen en hoe kunnen we beter samen werken?
De cultuurraad merkt op dat ze slechts van een aantal culturele verenigingen goed
weten waarmee ze bezig zijn (waar zijn ze gehuisvest, wat doen ze concreet?). De
cultuurraad zou liever een beter overzicht krijgen.
Er wordt gebrainstormd over wat de mogelijkheden zijn. Hieruit komen 2 concrete
voorstellen:
- Eventueel kunnen afgevaardigden van de cultuurraad een rondje van de
verenigingen doen (effectief op bezoek gaan) om zichzelf voor te stellen om toe te
lichten wat ze doen.
- Op de AV zal aan elke vereniging gevraagd worden om zich kort voor te stellen en
een overzicht van hun (grote) evenementen te geven.
7. Verdeling werkingssubsidies 2021 - 2021
De cultuurraad is akkoord om de subsidies 2021, analoog met vorig jaar, te verdelen
op het werkingsjaar 2019.
8. Varia
- Kaat stelt het project “Wieltjesbibliotheek” voor en doet oproep voor vrijwilligers
- Kaat doet oproep voor medewerking aan de voorstellingen in de GC De Corren
voor het najaar (Météjoor, Kate Ryan en Guga Baul).

VERSLAG VERGADERING vaste commissie van 7 oktober 2021
1. Varia
Geen punten

Volgende Vergadering:
Donderdag 25/11/2021 om 19u in de Corren.
Aansluitend om 20u volgt de Algemene Vergadering.

