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Verslag cultuurraad 11 september 2014
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a. Goedgekeurd
2. Agenda AV
a. De agenda die werd opgemaakt in mei is nog steeds relevant
b. Wel toevoegen: cultuurbeleid in het gemeentelijke meerjarenplan (evaluatie
2014 – planning 2015)
3. Activiteiten 2014
a. Steenokkerzeel zingt: evaluatie
i. We overlopen de evaluatie van de werkgroep en vullen deze aan (zie
onderaan verslag)
b. Open monumentendag 14/9
i. Wie komt helpen
- Paul, Jose (10-12, 14-18), Jean-Pierre 14u-18u, Rik M (14u18u).,
Rik B (10-14), Geert L, Dirk (12-14u), Hugo/Veerle ?
- Er wordt drank en een broodje voorzien voor de gidsen en
vrijwillers.
- We gaan toch drank schenken in de bar.
c. Tentoonstellingen najaar
i. Opening tentoonstelling groote oorlog 19/9

- Rik M, Hugo en Marleen, Jean-Pierre, Hilde, Remi kunnen helpen
ii. De weekends van 20/9, 28/9 en 4/10 lopen er tentoonstellingen (20/928/9 over groote oorlog in De Camme en 28/9-4/10 Ulrike Bolenz in
kasteel Ter Ham. Wie kan er een paar uur permanentie doen
- Het schema wordt nog doorgestuurd.
iii. We zorgen voor eten en drinken voor de vrijwilligers.
d. Freepodium
i. De werkgroep is samengekomen en de oproep verspreid.
ii. We vragen aan iedereen om zoveel mogelijk mensen aan te spreken om
op ons podium te staan.
iii. Er zal ook een ‘sing your song’ zijn olv Rony King
iv. We zouden de artiesten gratis repetitieruimte bieden in aanloop naar het
freepodium.
v. De werkgroep bekijkt nog of we een prijs kunnen geven en op welke
manier.
4. Varia
a. Kerstmarkt: De raad voor lokale economie organiseert op 13 december een
kerstmarkt op het plein van het kasteel Ter Ham. Ze vragen of de cultuurraad
kan helpen.
i. We willen helpen maar zouden de vraag concreter willen zien
- Moeten we zorgen voor ‘cultuur’
a. Optredens
b. Infostanden
- Moeten we zorgen voor logistieke ondersteuning.
ii. Geert Laureys neemt dit mee voor overleg.
Volgende vergadering op 11 september 2014 om 20u in de cafetaria van De Corren.
BIJLAGE: Evaluatie steenokkerzeel zingt 2014


Promotie
o Affiches
 Meer privéadressen zoeken in de rand van en buiten onze gemeente (buiten de
officiële plaatsen, want daar worden we overplakt).
 OTB
 Adeline Vercammen
 Hof van Geert L.
 Vragen aan Gemeente Machelen
 Elewijt, druugen hairing
 Parkfeesten in Relst, zitten een week voor ons, mogen wij het weekend na hun
plakken?
o Infoportieken
 Nog nuttig? Maar kost weinig geld, enkel datum veranderen.
o Beiaard ok
o Marktbezoek ok
o Website/facebook ok



Organisatie
o Pleinindeling en signalisatie
 Meer nadars voor fietsenparking
 Straat afsluiten of alle standen op het plein plaatsen, zo was het onveilig (stand
Kaffeiklasj)




Kerckevelt was niet zichtbaar. Hij mag op het plein komen staan.
Bonnekes ingang met uitgang gewisseld, zo werkte het wel
 Men vond de kassa niet. Een groter bord is nodig!
 WC wagen, moet langs achter afgesloten worden.
 Opstapje voor WC wagen ontbrak.
 Meer toiletcontrole nodig!
 Kunnen de tenten niet blijven staan tot zondag? Zo kan het feest langer duren?
We kunnen moeilijk om 11u afbreken. Tap moet sluiten om 12u. Extra togen
buiten?
 De markt in juli is nooit volzet, als de marktkramers herpositioneren
kunnen de tenten blijven staan tot zondagnamiddag.
 Camionette met reservemateriaal aan de infotent.
 Podium(5m) stond perfect
o Veiligheid
 Verlichting onder de boom, het was te donker
o Materiaal:
 Extra kabelgoten?
o Afval
 Zwarte containers mogen enkel voor de organisatie gebruikt worden
 De Café’s dumpen hun afval, dat kan niet.
 Harde bekers huren bij de provincie? Dan moeten we met waarborg werken.
 Inzamelactie was goed, wel te weinig chips. Kinderen kunnen op het einde nog
helpen want nu lag er veel op de grond.
 Er lagen veel gele vlaggetjes op de grond. Kunnen de mensen die deze uitdelen
meehelpen ze op te rapen?


Activiteiten
o Jeugdevenement
 Er ontbrak wat begeleiding, slechte afspraken met de jeugdbeweging.
 Te vroeg afgebroken?
 Tijdens het evenement zelf hebben we te weinig controle en kijken de
ouders niet meer om!.
o Karaoke
 Was niet goed
 Slechte presentator, er was geen ambiance.
 Volgend jaar een zangstonde aan de boom
 Kinderen kunnen nog niet lezen.
o Voorprogramma
 Was volledig Nederlandstalig zoals afgesproken.
 Beter als vorig jaar.
o Vlaanderen zingt
 We blijven het jammer vinden dat het een beperkt aantal nederlandstalige
nummers zijn, maar snappen dat dit het concept is.
o Vuurwerk om te eindigen, om mensen van het plein te halen? Welke locatie?



Samenwerking
o Vlaanderen zingt
 Enkel een misverstand betreffende de elektriciteit. Volgende keer duidelijke
afspraken.
o Middenstand
 Kliekske kan beter een voortoog plaatsen
 Wij moeten hun vuil opruimen dat kan niet.




Ook andere cafés een plaats geven. Standgeld vragen? Percentage op de drank
voor de gemeente
Volgend jaar duidelijke afspraken met de middenstand maken, allemaal te
samen rond de tafel brengen?


o Cultuurraad
 Goed, misschien wel betere afspraken over aflossing van verschillende functies.
o Verenigingen
 Klaksons blues hebben wel voor security gezorgd, maar niet mee opgeruimd.
 Zondagsdrinkers willen nog helpen maar willen hun bonnetjes op voorhand
hebben.
 De Markt nam de bonnetjes niet meer aan.
o Hulpdiensten
 Rode kruis ok
 Politie zien we nooit, voorlopig geen problemen. Misschien wel goed dat er op
het einde eens een patrouille passeert.

