Gemeentelijke cultuurraad Steenokkerzeel
Cultuurdienst, Orchideeënlaan 17,1820 Steenokkerzeel
 02 254 19 76

Naam vereniging
Andante Perk
Andante Perk
Heemkundige Kring Ter Ham
Heemkundige Kring Ter Ham
Hobbyclub David Teniers Perk
K.H. St.-Martinus Melsbroek
K.H. St.-Martinus Melsbroek
Kennisbeurs
Koninklijke Gewezen Wapenbroeders
Koninklijke Gewezen Wapenbroeders
LDC Omikron
Move Libre
OKRA Steenokkerzeel
OKRA Steenokkerzeel
P.C.K. Streven
P.C.K. Streven
Tenten Cloetens
Schepen van cultuur
Cultuurbeleidscoördinator
Medewerker cultuur
Cultuurdeskundige (waarnemend)
Cultuurdeskundige (waarnemend)
Cultuurdeskundige (waarnemend)
Cultuurdeskundige (waarnemend)
Cultuurdeskundige (waarnemend)
Klakson Blues Club (waarnemend)

Naam
Biesemans
Merckx
De Rons
Vranckx
De Coninck
Cresens
De Ridder
Meeus
Blockmans
Van der Elst
Meulemans
De Wandeler
Briers
Vanhoegaerden
Geerens
Peeters
Cloetens
Laureys
Baro
Buyens
Verwilghen
Vanderborght
Deprins
Herremans
Merckx
Caere

Voornaam
Rik
Rik
Georges
Lieve
Jean-Pierre
Remi
Roger
Louis
Pierre
Marcel
Hilde
Veerle
Paul
Jose
Jacques
Pierre
Hugo
Geert
Geert
Rose Marie
Dirk
Werner
Rony
Heidi
Marleen
Peter

Aanwezig
x
x

Verontschuldigd

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Verslag cultuurraad 4 april 2013
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a. Goedgekeurd zonder opmerking
2. Functies bestuur
a. Volgende personen stellen zich kandidaat
i. Voorzitter: Jean-Pierre De Coninck (voor een jaar om te starten)
ii. Ondervoorzitter: Rik Biesemans
iii. Penningmeester: Marcel Vanderelst
b. Unaniem en met applaus worden deze mensen verkozen.
c. Pierre P wordt nogmaals bedankt voor zijn voorzitterschap.
3. Evaluatie AV + voorbereiden nieuwe AV
a. Er vertegenwoordigde iemand 2 verenigingen en dat kan niet volgens het
huishoudelijk reglement. Geert brengt hen op de hoogte.
b. Kandidaturen moesten op voorhand ingediend worden. Kunnen we ons daar
over uit spreken:
i. Vereniging: Klakson Blues club  Peter zal een officiële kandidatuur
stellen voor de Club. Dit is een erkende vzw met zetel en werking in
Melsbroek, Peter bezorgt Geert de statuten.
ii. Cultuurdeskundigen:

-

c.

d.
e.
f.

Rony Deprins: Als professioneel muzikant (20 jaar ervaring) heeft
hij veel gezien en kan hij een duidelijke mening geven over wat er
in de cultuurraad aan bod komt.
- Dirk Verwilghen: heeft de voorbije jaren zijn meerwaarde
bewezen.
- Marleen Merckx: bespreken we volgende keer als ze er bij kan
zijn
- Heidi Herremans: bespreken we volgende keer als ze er bij kan
zijn
- Werner Vanderboght: bespreken we volgende keer als hij er bij
kan zijn.
Volgende bestuursvergadering beslissen we welke 4 we voordragen aan de AV
als stemgerechtigde leden. Het 5de lid zal dan waarnemend. Er komt geen
aanpassing van het huishoudelijk reglement, althans dat is het voorstel van het
bestuur.
Gemeenteraadsleden kunnen geen stemgerechtigd lid zijn. En kunnen dus
geen vertegenwoordiging doen van een vereniging.
De AV zal doorgaan op maandag 27/5 om 20u in de corren.
Jacques en Pierre verontschuldigen zich voor de AV.

4. Activiteiten 2013
a. WAK: Zaterdag en zondag 4 en 5 mei. kunst en natuur (talent) in De Camme
i. Scholen gaan een grote installatie maken (5de leerjaren)
ii. 10 tal kunstenaars met 4 tal werken
iii. Receptie zaterdag om 14u, doen we zelf.
iv. Permanentie
- 14u-18u: Marcel, Rik, Pierre,Jose, Louis, Veerle
- 10u-18u
a. 10u-13u: Pierre en Jacques
b. 13u-18u: Paul en Jean-Pierre
b. 13 juli Vlaanderen zingt.
- Zelfde principe als vorig jaar
- Kindernamiddag met steenokkerzeel zingt voor kids.
- We zoeken terug kandidaten voor het gelegenheidskoor
- Werkgroep: Hugo, Rony, Peter, Jean Pierre en Geert.
c. 8 september OMD  25 jaar OMD the best of!
- Werkgroep is samen gekomen: Hugo licht toe.
- Binnenkoer: middeleeuwse toestanden
- Het kasteel: enkel via rondleiding
- Opmerking: adressen verzamelen van geïnteresseerden in onze
cultuuractiviteiten
- Helpers de dag zelf: Pierre B., Hilde, Jose, Paul, Hugo, Roger,
Remi
? Veerle, Peter, Rony
5. Naamgeving plein Melsbroek
a. De gemeente heeft ons het eigendomsattest bezorgd. De gemeente is
eigenaar.
b. Is de kerkfabriek hiervan op de hoogte?
c. Wat doen we met de naamgeving? De helft van de vereniging koos voor
chiroplein de andere helft voor pastorieplein. We hebben de argumentatie
vorige keer al behandeld.
d. Hugo haalt aan dat er nog geen chiroplein in België. Dit zou uniek zijn.
e. Oorspronkelijk is het de pastorietuin

f. Kunnen we het geen officiële naam geven met eronder in het cursief de “naam
in de volksmond”
g. Of een andere naam?
h. We gaan stemmen: er wordt gekozen voor PASTORIETUIN. We adviseren om
eronder cursief chiroplein te vermelden.
6. Varia
a. Plaatsvervanger kennisbeurs: Thierry Dewaelf
b. Vaste datum cultuurraad: we gaan voor de 2 de donderdag maar pas vanaf
juni. 13 juni om 20u (Hilde verontschuldigt zich)
c. Herdenking bombardement Melsbroek er was niemand van de
muziekverenigingen. Wie organiseert binnen de gemeente? We bekijken dit. Er
moet meer ruchtbaarheid aan gegeven worden!
d. Op de AV was er gesproken over het afstemmen van activiteiten en data op
elkaar. Wat gaan we hier aan doen.
i. Vroeger deden we dit. En het werkt niet. Dit kan wel per deelgemeente?
In Melsbroek werkt dat.
ii. Als iedereen onmiddellijk invoert via de uitdatabank dan hebben we
constant de juiste informatie. We gaan dit nog eens duidelijke aan alle
verenigingen doorgeven.
e. 20 April optreden in De Linde om 20u in organisatie van de Klakson Blues club.
f. Zondag benefietconcert Omikron met harmonie St.-Rumoldus in De Corren.
g. De adviesraden mogen iemand voorstellen voor de Gecoro, er kan wel maar 1
iemand gekozen worden. De cultuurraad stelt Remi Cresens voor aangezien hij
er al 9 jaar inzit heeft hij zeker deskundigheid.
h. Het college vraagt advies over een aantal wijzigingen in de uitleendienst:
i. Btw zal ingerekend worden en afgerond naar het hogere 5 tal
ii. Voor particulieren zou de prijs verdubbeld worden
iii. Per uitlening administratiekost €25
iv. Voor vervoer voor particulieren + €50
v. Buurtfeest en wijkcomités worden gelijkgeschakeld met de verenigingen
vi. Reacties:
- De cultuurraad is akkoord dat voor particulieren de zaken wat
duurder mogen om de concurrentie met de privé markt te
normaliseren
- Wat betreft de verenigingen gaan we erover nadenken
a. Wat met evenementen die gratis zijn voor de inwoners?
b. Blijven stoelen en tafels gratis voor de verenigingen (wel
de administratiekost €25)?
vii. We gaan dit volgende vergaderingen pas adviseren. Geert maakt tegen
dan een duidelijk overzicht en enkele simulaties.

