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Verslag cultuurraad 3 maart 2022
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Paul Briers vraagt wat het punt over Omikron met Cultuur te maken heeft. Omikron wil
in de toekomst misschien samen werken met de Cultuurraad om ook Cultuur aan te
bieden aan hun bezoekers. Het punt zal alsnog uit het verslag gehaald worden.
Verder wordt het verslag van 10 februari 2022 goedgekeurd.
2. Herverkiezing Bestuur
a) Bedanking Rik
Traditie getrouw krijgt iemand die de Cultuurraad verlaat een cadeautje als
bedanking voor zijn of haar inzet. Voor Rik zal er een Steengoedbon
aangekocht worden ter waarde van €50. Dirk zal deze aankoop doen.
b) Verkiezing nieuwe ondervoorzitter
Er zijn geen kandidaten naar voor gestapt. Indien iemand zich tegen volgende
vergadering kandidaat wil stellen, kan dit nog steeds via mail of via schrijven.
De enige taak van de ondervoorzitter is de rol van de voorzitter op zich nemen
indien deze belet is tijdens een vergadering.

3. Stand van zaken activiteiten 2022
a) WAK
Hier heeft een werkgroepje rond samengezeten. In totaal is het doel om 60
kasten te voorzien van een sticker. Hiervan zouden 30 beplakt worden met
historische stickers, 8 kasten voor de scholen en 22 kasten uit de kunstwerken
die opgestuurd worden.
We vrezen wel dat het budget (€3500) niet zal voldoen voor dit aantal. Jasper
meet één kast op om een gerichte offerte te kunnen ontvangen.
Werkwijze: Inwoners kunnen een kunstwerk (schilderij, tekening, ..) opsturen
naar de Cultuurdienst tot en met donderdag 28 april 2022. Van alle inzendingen
worden de mooiste uitgekozen. Deze zullen dan op de kasten aangebracht
worden. Wij kiezen welk kunstwerk waar zal komen.
De naam van het project wordt KOS (Kunst Onder Spanning).
Binnen de werkgroep was er een misverstand over het bespreken van de WAK.
Hierdoor was er wat wrevel maar deze is uitgepraat.
a) Steenokkerzeel Zingt
We laten de keuze van de drankprijs over aan de cafés. We opteren om de
bonnetjes voor €2 te verkopen, de cafés dienen dan geen standgeld te betalen.
Indien er gekozen wordt voor €2,5 zal er wel standgeld gevraagd worden.
De herbruikbare bekers kosten ook 1 bon per stuk. Er kan ook betaald worden
met bekers.
De Meezingers en de budgetsverhoging zijn goedgekeurd door het college. Er
zijn al heel wat offertes binnen en momenteel blijven we binnen budget.
Maandag 11 juli is een feestdag waardoor het moeilijk wordt om dan af te
breken. We passen de TPV aan dat er tot dinsdagmiddag niet geparkeerd mag
worden op het plein met uitzondering van zondag en maandag. De lijn moet
ook op de hoogte gebracht worden van de omleiding.
We gaan offerte vragen voor 2 professionele security agenten ipv vrijwilligers.
Verder hebben we volgende medewerkers nodig:
- Sandwiches smeren (10u in GC De Corren): 3 personen
- Kassa’s bemannen: 4 personen
- Bonnetjes aanvullen: 2 personen
- Krantjes uitdelen: 2 personen (eventueel door college)
- Terugkeerpunt bekers: 2 personen
- Bar backstage: 2 personen
Het uur van afspraak op zaterdag is afhankelijk van de levering van het podium.
Bij het afbreken moeten enkel de tafels en stoelen weg en de tent aan De
Markt.
Enkele To do’s:
- Bomen snoeien aan podium
- Walkie Talkies opladen
- Zeep en poetsgerief voorzien voor toiletten

-

Keuring bij Elektrotest vragen
Vereniging zoeken voor hamburgers
Afspreken met werklieden voor extra handen
Werkkoffer voorzien
Offertes vragen voo (fluo)jassen met Cultuurraad op (Dirk)

b) Open Monumentendag
Geen verder nieuws.

c) Plaatsen ZID borden
Deze liggen klaar. De puntjes moeten nog op de i gezet worden.
4. Varia
-

-

-

-

-

Enkele leden zouden de vergadering liever terug om 20u laten starten. Om de kerk
in het midden te houden besluiten we de vergadering om 19u30 te laten starten.
Ieder jaar gaat de Cultuurraad eten, al dan niet met een extra activiteit. Hugo stelt
voor om dit te combineren met een bezoek aan de Primusbrouwerij. We gaan eerst
de watertoren bezoeken maar we houden het idee wel in het achterhoofd voor
volgend jaar.
19 en 20 maart zijn het Rubensfeest in Elewijt. Voor zij die geïnteresseerd zijn,
kunnen daar zeker langsgaan. Kim Nees, de vorige Cultuurbeleidscoördinator, zit
mee achter de organisatie.
In het bolwerk lag een krantje met programmatie van verschillende CC’s in. Er
wordt gevraagd waarom Steenokkerzeel hier niet in staat. Jasper kijkt dit na.
Paul Briers vraagt waarom De Lege Vaten niet in de aanwezigheidslijst van vorige
vergadering staan. De Lege Vaten zijn erkend als Cultuurvereniging maar zijn niet
verplicht om de bestuursvergaderingen bij te wonen. Voor de Algemene
Vergadering worden zij wel uitgenodigd.
Enkele leden van de Cultuurraad komen al enige tijd niet meer en sommige laten
ook nooit iets weten. Indien men niet aanwezig kan zijn op een vergadering wordt
het wel geapprecieerd dat men verwittigt.
Volgende vergadering is op donderdag 14 april om 19u30 in de cafetaria van De
Corren.
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