G e m e e n t e l i j k e
c u l t u u r r a a d
S t e e n o k k e r z e e l
Cultuurdienst, Orchideeënlaan
17, 1820 Steenokkerzeel
 02 254 19 76

Verslag Algemene Vergadering cultuurraad 25 november 2021
Naam vereniging
Andante Perk
Andante Perk
Andante Perk
Cultuurbeleidscoördinator
Cultuurdeskundige
Voorzitster
Cultuurdeskundige
Cultuurdeskundige
Gezinsbond Melsbroek
Gezinsbond Perk
Gezinsbond Steenokkerzeel
Heemkundige Kring Ter Ham
Hobbyclub David Teniers Perk
Hobbyclub David Teniers Perk
K.H. St.-Martinus Melsbroek
Kennisbeurs
KGB Steenokkerzeel
KGB Steenokkerzeel
Klakson blues club
Kon. Fanf. Tenierskring
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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 17/10/2019


Het verslag werd goedgekeurd.

2. Terugblik op de activiteiten 2020 en 2021




ZID: Zomer poëzie in het dorp. Er werden vier wandelingen uitgestippeld met op
deze wandelingen borden met gedichten geschreven door inwoners. Hier kwam
veel positieve reactie op.
11 juli viering. In 2020 werd deze afgelast omwille van de corona maatregelen.
In 2021 is er een alternatieve editie doorgegaan met culturele optredens op de
terrassen in de verschillende dorpskernen op zondag 11 juli 2021.
Open Monumentendag. In 2020 afgelast omwille van de corona maatregelen. In
2021 is dit georganiseerd in samenwerking met de 15th Wing. Inwoners konden
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een kijkje nemen op de militaire luchthaven en in de nieuwe loods. Dit was een
enorm succes.
3. Activiteiten 2022





WAK (week van de amateurkunsten). Deze zou doorgaan in de maand mei. Het
mogelijke thema is het opsmukken van nutvoorzieningskasten.
Steenokkerzeel zingt gaat door op 9 juli 2022. Dit zou normaal terug in zijn
gewoonlijke vorm doorgaan.
Open Monumentendag. Na het succes van verleden jaar willen we ook dit jaar
samen werken met de militaire luchthaven. De datum en formule dient nog
ingevuld te worden.
Digitale ontsluiting erfgoed. We gaan er voor zorgen dat ons erfgoed digitaal
ontsloten wordt, zodat indien het gebouw niet open is, je toch een kijkje kan
nemen via foto’s; tekst en filmpje.

4. Nieuwe kandidaten Algemene vergadering



Aanvraag Lege Vaten. De Lege Vaten is een groep geëngageerde vrijwilligers
die enkele evenementen in Perk organiseren. De winst van deze evenementen
wordt vaak aan een goed doel geschonken. Hun aanvraag wordt goedgekeurd.
Aanvraag Brent Gillaerts. Brent is een onafhankelijke jongere die voorzitter is
van de Jeugdraad in Steenokkerzeel. Eind dit jaar neemt hij ontslag als
voorzitter en wenst hij zich meer te gaan engageren voor cultuur door toe te
treden tot de Cultuurraad. Zijn aanvraag wordt goedgekeurd.

5. Financiën



De budgetten voor Cultuur worden bekendgemaakt.
De penningmeester geeft een stand van zaken over het kasboek van de
Cultuurraad.

6. Programmatie


De school- en cultuurprogrammatie wordt voorgesteld.

7. De Corren





Er wordt toelichting gegeven over de stand van zaken van fase 3. Tegen 29
november 2021 dienen aannemers een offerte te hebben ingediend. Hier zal
samen met de architect een keuze uit gemaakt worden. Normaal starten de
werken in 2022.
Het retributiereglement van De Corren en De Camme is aangepast. Grootste
veranderingen zijn het werken met dagdelen en 3 categorieën i.p.v. 2.
Paul Briers en Edy Van Damme merken op dat de huurprijs voor een hele dag
duurder is geworden. Geert en Jasper beamen dit, maar motiveren de
aanpassing. De huurprijzen werden al jaren niet meer aangepast, noch
geïndexeerd. De dagdelen werden ingevoerd om realistischere planningen te
maken voor onze zaalwachters en om de verenigingen aan te moedigen om de
voorbereiding van een evenement beter te plannen o.a. qua leveringen, enz..

8. IGS Cultuur Noordrand





Intergemeentelijke samenwerking.
13 gemeenten in de Noordrand van Brussel
Deze samenwerking is van start gegaan in juni 2020.
Zij hebben 5 werkgroepen die tevens een strategische uitdaging zijn;
1. Inzetten op de meerwaarde van cultuur voor kinderen en jongeren.
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2. Drempels voor cultuurparticipatie wegnemen.
3. Inspelen op het sterk internationale en superdiverse karakter van de regio.
4. Een kwalitatief en gevarieerde cultuurpraktijk voor iedereen.
5. Inzetten op de verbindende kracht van erfgoed.
Iedereen mag deelnemen aan 1 of meerdere van deze werkgroepen.
Eén van de evenementen die we in samenwerking met de IGS hebben
georganiseerd zijn de Pianodays.

9. De Raad van Bestuur van de Cultuurraad




Afgelopen jaren hebben ze zich vooral geconcentreerd op de organisatie van
activiteiten.
Ze doen ongeveer 10 vergaderingen per jaar.
Activiteiten worden zoveel mogelijk naar werkgroepen overgeheveld. Dit zijn niet
noodzakelijk leden van het bestuur maar kan evengoed een vereniging zijn (bv.
Heemkring, Digivrienden, …)

10. Wie zijn onze culturele verenigingen?


Alle vertegenwoordigers stellen hun verenigingen en hun activiteiten voor.

11. Een welgemeende culturele dank! Vanwege de Cultuurraad


Iedereen wordt uitgenodigd om nog iets te drinken na de Cultuurraad.
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