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
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)
Klakson Blues Club (waarnemend)

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

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

Verslag cultuurraad 13 juni 2013
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a. Goedgekeurd zonder opmerking
2. Evaluatie AV 27 mei
a. Succes qua aanwezigheden
b. 8 verenigingen niet vertegenwoordigd, zijn deze nog allemaal actief?
c. Wat doen we met ons advies betreffende de meerjarenplanning:
i. Cultuurmemorandum is nog up-to-date en kan worden opgenomen in het
advies.
ii. Cultuurinfrastructuur:
- Mooie infrastructuur, maar te lage bezetting
a. Bezettingsgraad optimaliseren
b. Onderzoek naar het werven van Nieuwe doelgroepen
zoeken? Verenigingen uit andere gemeenten, commerciële
organisaties, fuiven?
c. Try-outs aanbieden
d. Het bestaan van de mogelijkheden voor organisatoren
beter toelichten.
- Infrastructuur in Melsbroek?

a. We zien geen opportuniteiten en nemen dit niet op als een
advies.
- Fuifinfrastructuur
a. Dit blijft inderdaad een probleem, zeker in Perk.
- Prijszetting voor verenigingen is soms te duur?
a. Is opgelost dus nemen we niet mee.
iii. Afstemming aanbod
- Invoeren Uitdatabank
a. dit advies hebben we al doorgegeven aan de gemeente en
de andere adviesraden. Maar we vinden het toch belangrijk
om dit nog eens vermelden
- Professioneel cultuuraanbod met geschikte partners zodat de
activiteiten goed vol lopen.
- Sociaal correctiemechanisme om activiteiten toegankelijker te
maken
a. Er bestaan reeds enkele initiatieven, zijn deze bekend
genoeg?
- Abonnement voor programmatie
a. Dit zou goed zijn, stimuleert mensen om meer te doen en
dingen te ontdekken.
3. Activiteiten 2013
a. WAK + evaluatie
i. Receptie was leuk
ii. Inhoud van tentoonstelling was van een goed niveau
iii. Het project met de 5de leerjaren werd zeker gesmaakt.
iv. Voldoende publieke belangstelling
b. 13 juli Vlaanderen zingt.
i. Werkgroep: Hugo, Rony, Peter, Jean Pierre en Geert.
ii. Idee van de studenten Nederlands voor anderstaligen zal een project
voor volgend jaar.
iii. Promotie:
- Fluo-affiches plakken: Hugo + Annie + Peter + Rony
- Affiches bij de handelaars:
a. Melsbroek: Hugo
b. Perk: Rik M.
c. Wambeek: Lieve
d. Steenokkerzeel: Dirk
e. Kampenhout: Veerle
f. Nossegem-kortenberg: Geert en Rose-Marie
- Affiches en flyers kan je steeds afhalen bij de cultuurdienst
iv. Markt 7 juli : Rik B, Geert L., Marleen, Annie
- Rose Marie bezorgt het materiaal om uit te delen aan Rik B + tshirts.
- Hugo zorgt voor een bord. Er hoeft geen stand te zijn, rondlopen
werkt beter.
v. Kampenhout swingt: Gaat er iemand?
vi. Dag zelf:
- Krantjes: Lieve, Louis, Jose
- Bevoorrading podiumzangers: Dirk, Jean pierre, Marcel
- Security: Peter zorgt ervoor
- Opbouw: Dirk, Peter, Paul, Geert, Rik.
- Polyvalent: Marleen, Annie, Pierre, Rik, Veerle (podium)
- Geert stuurt nog een draaiboek door.

c. 8 september OMD  25 jaar OMD the best of!
- Test rondleiding voor iedereen die meewerkt die dag wordt nog
georganiseerd, Hugo laat weten wanneer.
- Oude ambachten zijn in orde.
- Taakverdeling cultuurraad:
a. Toegangsticketjes: Jose + Annie
b. Ingang kasteel: Rik + Hilde
c. Catering + WC: Rose marie
d. Micro bediening: Roger
e. Boerderij: Paul
f. Crisiscentrum: Geert + Dirk
Polyvalent: Geert L.
- Andante heeft haar repetitiedag verplaatst: ze willen graag enkele
troubadours in kostuum leveren. Super, zij zullen afwisselend
optreden met de volksdansers en het koperensemble.
- Noodscenario voor regenweer moet nog uitgewerkt worden.
- Gemeentelijke Jetonnekes om te gebruiken bij evenementen
Geert en Geert bekijken dit.
- Netwerkavond 6/9 komt in orde, het sponsordossier kan bijna
buiten.
- Scholenbezoeken de week nadien kunnen. De heemkring bezorgt
een infopakket aan de leerkrachten die interesse hebben.
4. Varia
a. Rechtzetting AV: gemachtigde opzichters vs wegkapitein vs gemachtigd
signaalgever vs groepsleider
i. Hugo licht toe (zie document in bijlage)
ii. We voegen deze bijlage ook toe aan het verslag van de AV
iii. Zouden we een info-avond kunnen organiseren voor geïnteresseerden
over dit onderwerp gegeven door Kastze. We geven dit als een advies
aan het college.
b. Gemeente vraagt advies. Ze willen goede foto’s van evenementen en
straatbeelden uit onze gemeente. De digivrienden zouden hiervoor kunnen
zorgen, zij vragen wel om niet te moeten betalen op deze evenementen.
Zouden de verenigingen hiermee een probleem hebben?
i. De cultuurraad vindt dit een zeer goed initiatief, en ziet geen probleem
aangezien de verenigingen hier baat bij hebben. Wil een vereniging dit
niet, dan is het ook zo.
c. Brieven voor interesse in de kerstmarkt uitsturen! Annie en Peter willen indien
er voldoende interesse hun schouders hieronder zetten.

Volgende vergadering 11 juli om 20u.

