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Naam vereniging
Andante Perk
Andante Perk
Heemkundige Kring Ter Ham
Heemkundige Kring Ter Ham
Hobbyclub David Teniers Perk
K.F. Ste Pharaildis
K.H. St.-Martinus Melsbroek
K.H. St.-Martinus Melsbroek
Kennisbeurs
Kennisbeurs
LGB Den Eekhoorn
Koninklijke Gewezen Wapenbroeders
LDC Omikron
Move Libre
OKRA Steenokkerzeel
OKRA Steenokkerzeel
P.C.K. Streven
P.C.K. Streven
Tenten Cloetens
Schepen van cultuur
Cultuurbeleidscoördinator
Medewerker cultuur
Cultuurdeskundige
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Klakson Blues Club
Gemeenteraadslid

Naam
Biesemans
Merckx
Vranckx
Verelst
De Coninck
Dierickx
Cresens
De Ridder
Meeus
Pirnay
Blockmans
Van der Elst
Meulemans
De Wandeler
Briers
Vanhoegaerden
Geerens
Peeters
Cloetens
Laureys
Baro
Buyens
Verwilghen
Merckx
Caere
Berckmans
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Lieve
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Jean-Pierre
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Verslag cultuurraad 21 januari 2016
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a. Goedgekeurd
2. Voorstelling nieuw bestuur
a. Maaike is nieuw (vertegenwoordigd KF Ste-Pharaïldis). We houden een
voorstellingsronde.
3. Verdeling bestuursfuncties 2016-2018
a. Het bestuur en de kandidaten zijn akkoord om de huidige functies te behouden.
i. Voorzitter: Jean-Pierre De Coninck
ii. Ondervoorzitter: Rik Biesemans
iii. Penningmeester: Marcel Vanderelst
4. Activiteiten 2015 -2016
a. Kerstmarkt:
i. De animatie werd door ons voorzien, maar de gemeente en cultuurraad
werden niet vermeld in de communicatie.
ii. De animatie heeft om en bij de €1000 gekost.
iii. Het was mooier ingedeeld dan de vorige editie (zicht op kasteel).

iv. Wel bijna enkel eet- en drinkstanden, en waar er iets verkocht werd, kon
je amper aan het kraam. Dat is jammer. Moet er een opsplitsing gemaakt
worden tussen soorten standen?
v. De standprijs voor verenigingen was zeer hoog. Een aantal verenigingen
heeft afgehaakt. Dit was voor velen een vreemde beslissing. We vragen
om dit te herbekijken.
vi. De raad voor lokale economie heeft een eigen stand met inkomsten, wat
gebeurt hier mee, waarom is dit nodig? Krijgen ze niet genoeg budget
van de gemeente? Hoe komt het dat zij eigen materialen aankopen (en
niet de gemeente?).
vii. Geert zal een mail sturen naar iedereen met de vraag om hun vragen en
opmerkingen door te geven. Dan kan dit op het college besproken
worden.
viii. Al de opmerkingen worden ook doorgegeven aan de raad voor lokale
economie. Eventueel de voorzitter en/of secretaris eens uitnodigen op
de cultuurraad?
b. Wak: Match
i. We hebben een voorstel om een match te maken tussen onze lokale
kunstenaars en mensen van OTB of het OOC die samen kunst maken.
Dit kan tentoongesteld worden in De Camme.
ii. Workshops organiseren voor hen (eventueel dit jaar het budget voor de
scholen gebruiken of workshops samen met de scholen?)
iii. We kiezen voor het weekend van 30 april.
iv. Stoelen van de vorige wak moeten nog geplaatst worden Dit kan als
start van het evenement?
c. Vlaanderen zingt op zaterdag 9 juli.
i. We hebben onze optie staan. Vooral het opruim probleem moeten we
nog bekijken. We hebben een aantal pistes daar omtrent.
d. OMD zondag 11 september:
i. Hugo heeft een verslag (in bijlage) gemaakt van de werkzaamheden van
de werkgroep. Het wordt weer een groots opzet!
ii. De cultuurraad oppert om voor één tijdsperiode te kiezen: jaren 60
(pleintje). Aangezien de middeleeuwse tenten te duur zijn is dat geen
probleem.
iii. Meer nieuws volgt. Iedereen is enthousiast. De werkgroep krijgt mandaat
om verder te werken.
5. Reglement projectsubsidie gemeenschapsvorming
a. We bespreken het voorstel voor een nieuw reglement dat de reglementen voor
buurtfeesten en projecten samenbrengt. Bedoeling is een eenvoudig reglement
dat vooral stimuleert om culturele en gemeenschapsvormende activiteiten te
organiseren. Volgende opmerkingen worden geformuleerd:
i. Buurtfeesten: basiskosten (inclusief eten en drinken) mag verduidelijkt
worden.
ii. Dorpsfeest: 80% van lokale verenigingen is te veel. We adviseren dit te
veranderen in 5 erkende Steenokkerzeelse verenigingen.
iii. Wanneer uitbetalen vooraf of achteraf?
- De cultuurraad is voorstander om achteraf te betalen nadat de
bewijzen zijn binnengebracht. Anders zal dit extra werk opleveren
omdat mensen niet meer gemotiveerd zijn de bewijsvoering
binnen te brengen. De cultuurraad is overtuigd dat verenigingen,
buurtcomités en dergelijke dit wel kunnen voorschieten als ze
weten dat het achteraf uitbetaald wordt.

6. Varia
a. Marc en Lieve wisselen voor de vertegenwoordiging van de heemrking. Marc
wordt vertegenwoordiger en Lieve plaatsvervanger.
b. Kunnen we nog borden aankopen om affiches te plaatsen. Geert L. polst eens
bij Kurt, hoeveel Klaver/nva er heeft en of deze gebruikt kunnen worden.
c. We moeten het freepodium agenderen op een van de volgende vergaderingen.
Ook signaleren aan de jeugdraad.
d. We moeten nu al een datum plannen voor een uitstap in het najaar?!
Volgende vergadering op donderdag 10 maart 2016 om 20u in De Corren.

