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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
Kennisbeurs
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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)
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Klakson Blues Club (waarnemend)

Naam
Biesemans
Merckx
De Rons
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De Coninck
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De Ridder
Meeus
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Blockmans
Van der Elst
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De Wandeler
Briers
Vanhoegaerden
Geerens
Peeters
Cloetens
Laureys
Baro
Buyens
Verwilghen
Vanderborght
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Verslag cultuurraad 2 mei 2013
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a. Jean-Pierre bedankt Pierre Peeters nogmaals voor zijn 6 jaren als voorzitter.
b. Georges vraagt nogmaals de aandacht voor de activiteitenkalender
(uitagenda). Er was weer een dubbele boeking gericht op dezelfde doelgroep.
Iedereen moet aandacht hebben: de verenigingen, de adviesraden, de
gemeente, de wijkcomité’s. We gaan een brief schrijven aan de andere
adviesraden en aan het college om hier aandacht voor te vragen.
c. Goedgekeurd zonder opmerking
2. Kandidaturen AV
a. We bespreken de overige kandidaturen voor de AV
i. Vereniging: Klakson Blues club  Peter heeft de nodige documenten
bezorgd. Ze voldoen aan de vereisten
ii. Cultuurdeskundigen:
- 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: Wil graag meedoen aan het promoten van
cultuur in onze gemeente. Marleen heeft lang geschilderd, en
opleidingen theater, literaire creaties en evenementen gevolgd.
Ze is ook Lid van KVLV.
- Heidi Herremans: trekt haar kandidatuur in, wegens de vaste
vergaderdag op donderdag.
- Smile (Werner) Vanderborght: Organisator van Huinhovenkermis
(één van de grootste evenementen in onze gemeente) en zelf
muzikant bij Blond, heeft al meerdere keren op ons freepodium
gespeeld. Wil graag meehelpen.
b. Aangezien er slechts 4 kandidaten zijn, kunnen we iedereen voordragen. Het
bestuur staat achter al deze kandidaturen en zal dat ook zo voorleggen aan de
algemene vergadering.
c. De AV zal doorgaan op maandag 27/5 om 20u in de corren.
3. Activiteiten 2013
a. WAK
i. Alles staat klaar
ii. Scholen hebben een grote installatie ‘het ecolabobos’ op de zolder (5de
leerjaren)
iii. Speech:
- De schepen zal een welkomstwoordje doen.
iv. Receptie zaterdag om 14u, doen we zelf.
v. 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.
- Kandidaten voor het podium moeten zich melden voor 15 mei.
- De studenten Nederlands voor anderstaligen zouden een
Nederlandstalig nummer inoefenen.
- Werkgroep: Hugo, Rony, Peter, Jean Pierre en Geert.
- Café’s aanschrijven moet dringend gebeuren.
- Fuif in JH Echo achteraf met Vlaamse Schlagers? Kurt polst bij
Echo.
c. 8 september OMD  25 jaar OMD the best of!
- Dirk geeft een presentatie van het opzet, de werkgroep heeft al
veel werk geleverd.
- We zoeken nog enkele oude ambachten, wie kent er nog iemand,
ten laatste 20 mei melden aan Hugo?
- We moeten in juni weten wie mee helpt en de maten voor de
kostuums. Volgende cultuurraad meten we op.
- Er komt een testrondleiding, de cultuurraad zou mee kunnen als
publiek?
- We zoeken naar 200 stenen bierpotten, wie heeft er ideeën
a. De pot laten drukken met de habsburgse vlag en ze
verkopen. Of het wapenschild van Steenokkerzeel? Geert
L bekijkt dit.
- Helpers de dag zelf: Pierre B., Hilde, Jose, Paul, Hugo, Roger,
Remi

? Veerle, Peter, Rony
4. Advies tarief uitleendienst
a. Geert L, legt het opzet uit, voor de duidelijkheid de zaken die nu gratis waren
voor verenigingen blijven gratis.
b. Opmerkingen:
i. Wat met kleine aanvragen? 10 tafels of 100 tafels voor een vereniging
kosten even veel?
ii. Wat als verenigingen zelf het materiaal afhalen. Dan spaar je toch veel
kosten uit?
iii. Is het niet logischer om te betalen per materiaal en de administratiekost
af te schaffen? Een sleutel op grootte van de bestelling?
iv. Wat met toelatingen om het straat af te sluiten  dit is signalisatie en
geen uitleendienst. De administratiekost is niet van toepassing.
v. Kan de uitleendienst niet op 1 dag per week? Ophalen en direct afzetten,
dat kan toch wat werk uitsparen?
vi. Wat met een beamer die afgehaald wordt? Moet je dan ook €25 vragen?
c. Ons Advies:
i. Een kleinere administratiekost: € 10
ii. Kost voor vervoer
- Geen transport: € 0
- Per rit van de camion: € 25
d. Er komt nog de opmerking dat materiaal vaak vuil wordt gebracht. Geert zal dit
opnemen met de werkliedendienst. Het is echter niet altijd evident omdat
materiaal vaak buiten staat.
5. Varia
a. Naamgeving plein Melsbroek
i. De gemeente heeft ervoor gekozen om het plein ‘pastorieplein’ te
noemen. Er werd niet gekozen voor –tuin omdat dit teveel een
privékarakter aangeeft.
ii. Men is akkoord om op één of andere manier ook chiroplein te
vermelden.
iii. Officiële huldiging van het plein combineren met de weifeesten of andere
evenementen op het plein? Geert L neemt dit idee mee.
b. 15 juni optreden Klaksons blues club in de Linde.
c. We kregen een bedankingsbrief vanwege de milieuraad omdat de cultuurraad
van vaste vergaderdag is gewisseld.
d. Geert L. zou graag terug een kerstmarkt organiseren op het binnenplein van
het kasteel Ter Ham. Zowel verenigingen als middenstanders zouden
betrokken worden. We hebben vrijwilligers nodig om hun schouders onder te
zetten. Wie heeft interesse om te helpen?
e. Opmerkingen:
i. Perkse verenigingen zijn bezig met het winterfeest?
ii. Wat is het engagement? Wij plaatsen hutjes/tentjes en iedereen kan
eentje huren?
iii. Chiro Steenokkerzeel organiseert altijd een kleine kerstmarkt, we
moeten hun zeker meenemen.
iv. We denken er over na voor de volgende vergadering.
v. We raden aan om eerst de verenigingen te bevragen of ze interesse
hebben.

