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Verslag cultuurraad 13 maart 2014
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a. Goedgekeurd
2. Algemene vergadering
a. Agenda
i. Mogen er variapunten op een algemene vergadering?
ii. Extra agendapunten moeten op voorhand ingediend worden
iii. Geert kijkt dit na.
b. Kandidaturen voor de algemene vergadering
i. Femma Perk
- Hebben op korte tijd een mooie werking uitgebouwd met heel wat
leden.
- We geven een positief advies, dit is een socioculturele vereniging
en heeft haar plaats in de cultuurraad
ii. Ouderenadviesraad
- Volgens de regelgeving kan het
- Toch vinden we het een beetje vreemd dat adviesraden zich gaan
vertegenwoordigen bij mekaar. Indien we advies willen van
andere raden kunnen we deze uitnodigen.

-

Na de discussie beslist Louis om de kandidatuur in te trekken, hij
blijft vertegenwoordiger van de kennisbeurs in de cultuurraad.
iii. Plaatsvervangers voor het bestuur van de cultuurraad
- Catherine Debelle wordt voorgesteld als plaatsvervanger voor
Move Libre. Zij was vroeger ook al vertegenwoordiger.
- Marc Verelst, zal de ontslagnemende Georges Derons vervangen
als plaatsvervanger voor de heemkring. Het vormt geen probleem
dat hij werkt bij de gemeente, aangezien hij niet op de
cultuurdienst werkt.
3. Activiteiten 2014
a. Groote oorlog
i. Steenokkerzeel mobiliseert
- Alles is in gereedheid, we roepen op om nog veel mondelinge
reclame te maken.
- Wat volgt er de komende jaren?
a. We zijn bezig met veel ideeën, het hoeft niet elke keer zo
groots te zijn.
b. Het is de bedoeling ook om de chronologie te respecteren
van evenementen.
c. Hebben wij verenigingen die al 100 jaar bestaan (van voor
de Groote oorlog)? Ja, wat kunnen we daarmee doen? De
komende jaren?? We nemen dit mee naar de werkgroep.
ii. Sfeerbal
- Zijn er nog helpers: Hilde Meulemans zal aanwezig zijn.
iii. We hebben een Vertelmoment van de provincie binnengehaald. Dit zal
doorgaan op zondag 26 oktober om 15u in De Corren. Hiermee mikken
we op zowel ouderen als de jeugdbewegingen. Meer info volgt.
b. Steenokkerzeel zingt
i. Geen nieuws: de cultuurdienst werkt verder uit.
c. Open Monumentendag: 2014
i. De werkgroep heeft samengezeten.
ii. We gaan werken met rondleidingen waarvoor men op voorhand moet
inschrijven.
iii. Eventueel stellen we op het einde het kasteel nog open, afhankelijk van
de vraag.
iv. We gaan nu al communiceren naar de inwoners zodat zij reeds kunnen
inschrijven, voor het landelijk bekend gemaakt wordt.
v. Het is wel de bedoeling om later nog een soort kasteelfeesten te
organiseren afhankelijk van de toekomstige bestemming van het kasteel.
4. Varia
a. Rik Biesemans stelt voor om het jumelage verhaal even in de koelkast te
steken gelet op de politieke situatie in Ruslang momenteel. De Cultuurraad zal
het voorstel later terug bekijken;
b. 15 maart organiseren de Klakson Blues St-Patricksday in De linde
Volgende vergadering op 10 april 2014 om 20u in de cafetaria van De Corren.

