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Verslag cultuurraad 19 december 2019
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Goedgekeurd
2. Activiteiten 2020
WAK:
Eventueel iets rond poëzie doen. Iedereen kan/mag zijn inbreng hebben.
Er is een voorstel gekomen om de elektriciteitskasten te versieren. De gemeente is
hiervoor benaderd geweest door een artistieke groep die reeds in meerdere
gemeentes/steden groepen begeleidt en workshops organiseert om de kasten te
versieren.
We kunnen ook beiden combineren en gedichten op de kasten zetten. Workshops
aanbieden voor iedereen (zowel jongeren als ouderen).
De Heemkundige Kring had ook al een voorstel om een foto uit het verleden en
eventueel een tekst te plakken.
We plannen dit in de maand mei.
Het is een goed idee om de bibliotheek hierbij te betrekken.
Steenokkerzeel Zingt
Dit zal op zaterdag 11 juli 2020 plaatsvinden.
OMD
Momenteel zijn er geen ideeën. We komen hierop volgende keer terug.

3. Varia
- Omikron (Hilde Meulemans) heeft geen antwoord gestuurd en is niet op de
Algemene Vergadering geweest. We sturen haar geen uitnodiging meer.
- Datums volgende vergaderingen moeten vooraf doorgegeven worden zonder
wijzigingen. We trachten ons te houden aan de 2de donderdag van de maand.
(inclusief 9 juli)
- Volgende vergadering is verkiezing voor een nieuwe voorzitter.
- Gecorro: Paul Briers wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de
ouderenadviesraad. Voor Vrije Tijd is Wout Verschueren aangeduid. Pierre Peeters
is plaatsvervanger voor als Wout niet kan.
- Nieuwjaarsreceptie voor personeel en adviesraden zal op vrijdag 17 januari
plaatsvinden in De Corren (tussen 19u en 21u). Volgende personen bevestigen
reeds hun aanwezigheid: Pierre, Rik M., Rik B. Pierre B, Catherine, Maaike, Hugo,
Jozéke, RM, Dirk
- Onze culturele uitstappen moeten ruimschoots vooraf gepland worden en kunnen
niet last minute besloten worden. Hier wordt in de toekomst zeker mee rekening
gehouden.

VERSLAG VERGADERING vaste commissie van 19 december 2019
1. Varia
Paul Briers vraagt zich af wat het nut is van de vaste commissie, want hier worden
zelden punten vermeld.
Pierre Peeters legt uit dat dit een onderdeel is dat los staat van de vergadering van de
cultuurraad. De onderwerpen die hier kunnen besproken worden zijn het huishoudelijk
reglement, de prijslijsten, eventuele verbouwingen, etc.
De cultuurbeleidscoördinator legt ook uit dat als er geen wijzigingen, mededelingen of
meldingen zijn, er ook niets kan over verteld worden.
De cultuurraad vraagt nogmaals of er iemand van het AGB zich wil komen voorstellen.
Vergaderingen in 2020:
-

Donderdag 9 januari
Donderdag 13 februari
Donderdag 12 maart
Donderdag 9 april
Donderdag 14 mei
Donderdag 11 juni
Donderdag 9 juli
Donderdag 10 september
Donderdag 8 oktober
Donderdag 12 november
Donderdag 10 december

