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Verslag cultuurraad 9 januari 2020
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen
2. Kasverslag
Dirk geeft een overzicht van de kas van 2019.
3. Activiteiten 2020
a) Nieuwjaarsreceptie 18/01/20
Voor de nieuwjaarsreceptie zoeken we nog helpende handen:
- 15u-18u: iemand aan de verkoop van de foto’s van de MAF (Pierre Peeters)
- 18u-23u: 2 mensen achter de kassa (Jozéke, RM en Marleen)
- 18u-23u: toezicht aan de poort (Maaike)
b) WAK
We gaan ons beperken tot gedichten op panelen. Eventueel de bib erbij betrekken.
Een oproep doen naar inzendingen gedichten en mensen die de scholen willen
begeleiden.
Een wandelroute tussen de verschillende locaties. Marc zal enkele routes
uitstippelen.
Eventueel een dichter contacteren of betalende workshop.
1 paneel met de foto’s van de dichters (aan het begin en einde van de route).
We richten ons op de maand mei en laten alles de hele zomer staan.
Zomerpoëzie in ons Dorp (ZID).

c) Steenokkerzeel Zingt (11/07/20)
We moeten ons voorbereiden op de herbruikbare bekers. De gemeente bekijkt of er
worden aangekocht of eventueel huren. Er zijn verschillende diensten in het
gemeentehuis mee bezig om de voor-en nadelen van de verschillende opties af te
wegen. Dit wordt zeker en vast vervolgd.
d) OMD
We polsen eens bij de mensen van de watertoren (Humelgem).
4. Verkiezing voorzitter van de cultuurraad
Er is maar 1 kandidaat: Marleen Merckx.
Geert Laureys en Kim Nees hebben het lokaal verlaten en er is een stemming gebeurd.
De aanwezige leden hebben allemaal positief gestemd voor de aanduiding van Marleen
Merckx als nieuwe voorzitter.
5. Varia
- Dirk stelt voor om rond de kerstperiode een mini-kerstconcert te organiseren in de kerk
van Humelgem en de opbrengst te schenken aan De Warmste Week.
- Paul Briers had nog enkele vragen ivm de Gecorro. Geert legt uit dat Paul aangeduid
werd om de Ouderenadviesraad te vertegenwoordigen. Paul heeft tot op heden nog niets
vernomen van de gemeente. Door de feestdagen heeft alles wat vertraging opgelopen.
- In de toekomst dient tijdens de vergadering tot een besluit te komen. Zo kan dit beter
genotuleerd worden en zijn er nadien geen misverstanden.
- Als er voorstellen zijn voor uitstappen, moet dit ruimschoots vooraf voorgesteld worden.
Zo hebben we nog tijd genoeg om knopen door te hakken.

VERSLAG VERGADERING vaste commissie van 9 januari 2020
1. Varia
Geen varia
Volgende vergaderingen:
-

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

