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Verslag cultuurraad 12 september 2013
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a. Goedgekeurd zonder opmerking
2. Activiteiten 2013
a. 13 juli Vlaanderen zingt: evaluatie
i. 11 juli
- Sommigen vonden de speech van de burgemeester nogal scherp
terwijl het toch vooral een feest moet zijn. Het mag politiek zijn
maar graag positiever.
- De kinderen die Vlaamse vlagjes uitdeelden waren soms een
beetje te assertief.
ii. Kindernamiddag
- Beperkte opkomst
- Was het niet te lang, we kunnen beter later beginnen maar de
kinderanimatie laten doorlopen tijdens het evenement? De
kinderen verveelden zich ‘s avonds en staken kattenkwaad uit
- Het zangmoment met de kinderen was geen goede formule
iii. Vlaanderen zingt
- Veel volk, goede sfeer

-

Weinig Vlaamse klassiekers, we maakten dit reeds over aan
organisatie.
- Te weinig stoelen voor oude mensen achteraan, zij genieten daar
van de sfeer.
- Een plaats voorzien voor rolstoelen? Verhoogd?
iv. Fuif achteraf
- Geen overrompeling maar wel leuk.
v. Partners
- De toog van de markt was niet goed georganiseerd
- 3de toog zou haalbaar zijn
vi. Volgend jaar
- De intentie momenteel is om met dezelfde formule door te gaan.
b. 8 september OMD  25 jaar OMD the best of!
i. Overdonderend succes!
ii. Proficiat aan Hugo, Dirk en heel de cultuurraad! We mogen trots zijn!
iii. Ook al de andere partners waren enthousiast.
iv. We konden wel de toeloop niet aan organisatorisch met de
rondleidingen. Oplossing? Gidsen in elke zaal en vrije toegang?
v. We moeten wel consequent zijn als we beloftes maken? Dan hadden we
echter om 13u de rondleidingen kunnen afsluiten…
vi. Een toog extra mocht. Ook 1 WC buiten was te weinig.
vii. Mensen van Steenokkerzeel wilden het kasteel zien
viii. Promotie: was zeer goed!
ix. Toekomst?
- Kasteelfeesten? Met opvoeringen in het kasteel. Per zaal.
- Parcours uitstippelen?
- Geert zou graag een kerstmarkt/nieuwjaarsdrink/openstelling
doen van het kasteel op het einde van het jaar. Kan dit 10 oktober
op de agenda? Kerstmarkt komt te vroeg dit jaar maar een leuke
nieuwjaarsdrink kan wel. Wil de heemkring weer voor
rondleidingen zorgen?
x. Sfeervolle debriefing met al de medewerkers in het kasteel
- Aandenken: CD met foto’s?
- 18 oktober bedanking in het kasteel met drankje en fotoreportage
xi. Bezoek van de scholen aan het kasteel
- 500 kinderen hebben het kasteel deze week nog bezocht. De
leerkrachten kregen van de heemkring een educatief pakket
aangeboden.
- De scholen waren zeer enthousiast.
- Bij toekomstige projecten in gedachte houden om dit te voorzien
en hen te betrekken.
xii. Netwerkevenement op vrijdag 6 september
- De communicatie naar de cultuurraad was slecht. Leden wisten
niet wat er aan het gebeuren was terwijl er wel brieven verstuurd
werden die vanuit de cultuurraad leken te komen.
- Het was niet duidelijk dat het netwerkevent eigenlijk door de
gemeente werd georganiseerd.
- Er was geen volledige lijst van de middenstanders, dat kan niet.
- We hebben wel de doelstelling bereikt qua inkomsten om een
duurdere editie van OMD te verantwoorden.
3. Begroting 2014

a. We hebben dit jaar ongeveer ons budget van € 23000 opgebruikt. (uitgaven en
inkomsten zijn volledig gescheiden binnen het gemeentebudget – netto hebben
we dus minder opgedaan).
b. Er moeten nog nieuwe activiteiten bijkomen? Kerstmarkt en dergelijke? Moet dit
op ons budget?
c. We adviseren om €25000 te budgetteren. Stijging van de kosten + eventuele
andere activiteiten.
4. Planning 2014: brainstorm
a. Volgende vergadering maken we de planning, iedereen denkt na tegen
volgende keer.
b. Sowieso freepodium in 2014.
c. Beiaardconcerten: het bestuur is hier mee bezig.
5. Varia
a. BBQ:
i. Hulp om 16u30: Jose, Paul, Hugo, Lieve (18u)
b. Data vergaderingen: 13 februari wordt geschrapt (echt antwaarps teater) en
vervangen door 20 februari
c. Er komt een vergadering voor trage wegen. Jean-Pierre en Lieve gaan hier
sowieso naar toe op donderdag 26/9.
d. Trofee sociale verdienste: geen nominatie vanwege de cultuurraad
e. Er zouden brieven rond gegaan zijn naar zelfstandigen om cultuurevenementen
in de Corren te sponsoren. De cultuurdienst weet van niets. Indien iemand deze
brieven ziet, gelieve dit te melden.
Volgende vergadering 10 oktober om 20u in het vergaderlokaal (oude technische dienst) in
De corren.

