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Verslag cultuurraad 11 januari 2018
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
Goedgekeurd
2. Activiteiten 2017
a. WAK: Deuren op 3 locaties in het dorp.
- In januari worden brieven verstuurd naar scholen, verenigingen,…
Deuren voor GC De Corren plaatsen?
- Interza vragen om deuren te verzamelen.
- De werkgroep werkt dit verder uit
b. OMD:
- Verzekering: de cultuurdienst heeft contact opgenomen met de
verzekering van de gemeente. Het is niet gebruikelijk dat er een aparte
verzekering wordt afgesloten voor bezoekers. De deelnemers vallen
terug op hun eigen verzekering.
Er wordt een papier opgehangen met betreden op eigen risico en de
deelnemers attent gemaakt op de moeilijke weg.
- Hugo Cloetens trekt zich terug uit de werkgroep (wegens verlof)

c. Steenokkerzeel Zingt: Dit vindt plaats op 14 juli ’18. Cultuurdienst stuurt een
mail naar de verenigingen met de vraag om een eetstand te bemannen (eerst
cultuurverenigingen. Indien geen reactie naar de sportverenigingen sturen).
d. Free Podium: cultuurdienst vraagt aan de jeugddienst of zij op de jeugdraad
eens willen polsen of zij nog ideeën hebben of het eens over een boeg wensen
te gooien. Eventueel een samenwerking met de cultuurraad.
Indien het budget het toelaat, moeten we proberen om als afsluiter een grote
naam (bekende artiest) te vragen.
Werkgroep: Catherine, Hugo en Maaike, samen met de jeugdraad?
e. Bevrijdingsbal:
- de cultuurdienst heeft zaal Teniers reeds gereserveerd voor die datum.
- Koekoeckx is ook reeds vastgelegd. Hij is ter plaatse gaan kijken en het zou
geen probleem zijn om het orgel binnen te rijden.
- Het koor Andante heeft een groot optreden in Melsbroek. De cultuurraad
vraagt om dit in ‘s avonds te plannen. We kunnen best de activiteiten rond
11 november (misviering, koor Andante, bevrijdingsbal) samen promoten (1
affiche,…).
3. Aanpassing subsidiereglement socio-culturele verenigingen
Er wordt een werkgroep opgericht om deze te herbekijken. Marcel, Dirk, Marc en
Jean-Pierre hebben zich kandidaat gesteld.
4. Varia
Het college van burgemeester en schepenen heeft een antwoord gegeven op de brief
die de cultuurraad geschreven heeft nav de bezetting van de cultuurdienst. Deze brief
was op de vorige cultuurraad voorgelezen en kan men nu als bijlage terugvinden.

VERSLAG VERGADERING vaste commissie van 11 januari 2018
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a. Goedgekeurd
2. Voorstellen cultuurvoorstellingen ‘18-‘19
a. Echt Antwaarps Teater 08/02/19
b. Huisvrouwmonologen
c. Bert Gabriëls – Gelukzoeker (januari ’19)
d. Gers Pardoel (duur!)
3. Aanpassing reglement gebruik GC De Corren
Cultuurdienst maakt een nieuw reglement op, laat dit nalezen door de
gemeentesecretaris en voorzitter van het AGB. De cultuurraad schrijft een advies en
bezorgt dit aan het AGB.
4. Varia
- De digivrienden hebben een aanvraag ingediend om gebruik te maken van het
repetitielokaal in De Corren. Dit staat reeds geruime tijd leeg en ze wensen dit
te gebruiken om materiaal te stockeren en te gebruiken als fotostudio.

-

Hugo Cloetens had enkele opmerkingen ivm GC De Corren. De keuken is
onhygiënisch. De cultuurdienst heeft inmiddels extra poetsmomenten ingelast
waarbij enkel en alleen de keuken onder handen wordt genomen.
Eveneens de nooduitgang van de keuken zou vaak geblokkeerd zijn door tafels
en stoelen. De deur zou op slot zijn en daardoor zijn waarde als nooddeur
verliezen. De cultuurdienst neemt dit mee en communiceert nogmaals aan de
zaalwachters erop toe te zien dat bij gebruik van de keuken de deur los is en de
noodgang vrij is.

Volgende vergadering valt op woensdag 7 februari 2018.

