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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
Cultuurdeskundige
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

Voornaam
Rik
Rik
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Marc
Jean-Pierre
Maaike
Remi
Roger
Louis
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Pierre
Marcel
Hilde
Veerle
Paul
Jose
Jacques
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Geert
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Rose Marie
Dirk
Marleen
Peter
Annie
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X
X
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X
X
X
X

Verslag cultuurraad 10 maart 2016
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a. Goedgekeurd
2. Activiteiten 2015 -2016
a. Wak: Match
i. OOC en OTB zijn enthousiast, het was minder makkelijke om nog veel
amateurkunstenaars en jeugdverenigingen te vinden om op korte termijn
hier aan te werken.
ii. Wegens te kort dag, stellen we voor om te verplaatsen naar de
teniersfeesten tijdens het eerste weekend van september. De raad voor
lokale economie zou deze 3 dagen lang willen organiseren.
b. 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.
c. OMD zondag 11 september:
i. Dirk geeft nog wat uitleg over de vorderingen, het wordt weer een groot
feest.
ii. We kunnen de foodtruck met witloofhapjes van de provincie laten komen
met provinciebudget.

iii. Marcel zit in een oldtimerclub, hij zal met Hugo contact opnemen om te
zien hoe hij kan helpen..
d. Freepodium
i. Zou op vrijdag 21 oktober
ii. De jeugdraad heeft al 2 mensen afgevaardigd voor de werkgroep
iii. Er zou een muziekgroep uit Bulgarije kunnen komen binnen het
uitwisselingsproject van de jeugdraad.
iv. Wie wil er in de werkgroep zitten: Jean-Pierre, Jose, Dirk?
3. Reglement projectsubsidie gemeenschapsvorming
a. Het college heeft nog enkele vragen geformuleerd, vooral omtrent het
dorpsfeest:
i. Is 5 erkende vereniging niet te veel, dan komen er weinig feesten in
aanmerking. Is 3 niet voldoende?
ii. Hebben deze dorpsfeesten een extra cheque van €500 nodig? Zij zijn
momenteel niet verlieslatend. Moet er niet iets extra aan gekoppeld
worden?
iii. De cultuurraad vindt dit een terechte opmerking. Het lijkt dan logisch om
de categorie dorpsfeest te schrappen. En aan de dorpsfeesten te
melden dat, als ze iets extra doen, ze aanspraak kunnen maken als
‘project binnen het groter geheel’ van hun feest. Zo is er ook geen
sprake meer over een minimaal aantal verenigingen. Deze extra moet
volgens de cultuurraad wel een duidelijke culturele meerwaarde
hebben.
iv. Wat als alle feesten dezelfde meerwaarde creëren? Moest zich dat
voordoen, dan kunnen we het reglement steeds evalueren.
4. Werking adviesraden
a. Er werd overleg gepleegd tussen de voorzitters, schepenen en ambtenaren van
de raden voor cultuur en lokale economie.
b. De Raad voor lokale economie was effectief de logo’s van de gemeente en
cultuurraad vergeten opnemen op de affiches. Volgende keer wordt dit
opgelost.
c. Betreffende de standprijzen zijn ze het systeem aan het bekijken. Het is logisch
dat zij de middenstand verdedigen en de cultuurraad het voor de verenigingen
opneemt. Wordt vervolgd.
d. Zij hebben nu eigen inkomsten, maar ze hebben deze nodig om de
evenementen haalbaar te houden of het budget dat ze krijgen van de gemeente
moet aanzienlijk verhoogd worden. Het is tevens handig dat de adviesraad zelf
een aantal zaken kan regelen. Vroeger werkte de cultuurraad ook meer volgens
dit principe.
e. Het lijkt ons zinvol om eens te bekijken hoe de verschillende adviesraden
werken en een duidelijk beleid te vragen aan het college.
i. Als een adviesraad een evenement organiseert, is het dan sowieso een
gemeentelijk evenement en zorgt de gemeente voor het nodige budget?
ii. Indien deze evenementen toch het budget overstijgen mogen ze dan
eigen middelen zoeken (sponsering, standgeld,…)
iii. Wat mag juridisch? Moet er dan geen vzw opgericht?
iv. Mag een adviesraad eigen inkomsten verwerven en wat mag/moet
hiermee gebeuren
- Investeren in volgende evenementen
- Eigen materiaal aankopen
- Vrijwilligers bedanken (etentje,…)
f. We moeten vooral zien dat we de raden blijven appreciëren want ze verrichten
allemaal mooi werk!

5. Jaarlijkse uitstap/etentje
a. Geert maakt een doodle en stuurt door.
6. Varia
a. De cultuurraad vraagt om terug een beter zicht te krijgen op de afrekening van
de activiteiten. Geert en Geert zullen dit voorbereiden voor de volgende
vergadering, zodat we terug een beter zicht hebben op de kosten die we
maken.
b. Nu vrijdag opent de tentoonstelling in De Camme, iedereen is uitgenodigd. De
permanentie werd besproken.
c. Personeelswissel op de dienst vrije tijd. Geertrui is weg, volgende week zou
iemand tijdelijk starten. In april komen er nieuwe vacatures voor medewerker
vrije tijd en communicatieambtenaar.
d. Aperitiefconcert Omikron op 10 april in De Corren.
e. Digivrienden tentoonstelling was een groot succes (400 bezoekers)
Volgende vergadering op donderdag 20 april 2016 om 19u30 in De Corren.

