Gemeentelijke cultuurraad Steenokkerzeel
Cultuurdienst, Orchideeënlaan 17,1820 Steenokkerzeel
 02 254 19 76

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
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Rik
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Jean-Pierre
Maaike
Remi
Roger
Louis
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Pierre
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Paul
Jose
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Rose Marie
Dirk
Marleen
Peter
Annie
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X
X
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X
X
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X
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X

Verslag cultuurraad 20 april 2016
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a. Goedgekeurd
2. Activiteiten 2015 -2016
a. Wak: Match
i. Werd uitgesteld naar eerste weekend van september
ii. We zijn nog steeds op zoek naar kunstenaars om mee te werken
iii. Dit valt het weekend voor OMD, we proberen de cultuurraad zo weinig
mogelijk te belasten.
iv. We doen de tentoonstelling enkel open als er andere activiteiten bezig
zijn. We zouden graag weten wat het programma is, we geven dit door
aan de raad voor lokale economie.
b. Vlaanderen zingt op zaterdag 9 juli.
i. Het zal een ander podium zijn.
ii. ’t Wiel wil dit jaar meedoen. We bekijken met de café’s op een
vergadering de verdeling van de togen.
iii. We vragen dit jaar standgeld (geen factuur van leveranciers) en het
standgeld moet op voorhand betaald worden.
iv. We moeten een rond getal hebben voor een aantal bonnetjes (vb 12
bonnetjes voor €20…) Anders duurt het te lang aan de kassa’s.

v. Kunnen we een kleine percent vragen op de bonnetjes om onze
vrijwilligers te bedanken.
vi. Zondag 3 juli op de markt gaan staan: Pierre, Jean-Pierre, Jose, Roger?
- Rose Marie zorgt voor de snoepjes, zij laat nog weten wanneer
deze gemaakt worden voor eventuele hulp.
vii. Affiches plakken en dit jaar ook flyers voorzien (eerste week van juni)
- Steenokkerzeel centrum: Marcel
- Nossegem: Marcel
- Wambeek: Lieve?
- Perk: Pierre P.
- Melsbroek: Hugo?
- Kampenhout: Veerle
- Humelgem en Kortenberg: Jean-Pierre en Jose
c. OMD zondag 11 september:
i. Het wordt een groots opzet. En de vraag is of iedereen nog goed weet
wat de plannen zijn. We zouden best alle actoren nog eens rond de tafel
brengen. Hugo plant dit en maakt een plan met budget klaar
ii. Houten vlaggenmasten aankopen, dan kunnen we deze nog gebruiken
voor andere evenementen. (tenzij huren significant goedkoper is)?
iii. Hugo geeft nog eens de volledige toer.
iv. We zoeken nog panelen die buiten kunnen staan, PCK Streven heeft er
nog.
v. Kan de provincie nog meer bijdragen naast de foodtruck. Voorbeeld een
zakje witloof uitdelen?
vi. Overlast voor de geburen
- We gaan ze allemaal aanspreken van deur tot deur.
- Misschien willen de buren wel figureren.
- Laatste ronde is voor de geburen met een gratis drankje.
vii. We hebben veel volk nodig, waar gaan we deze halen?
- Kunnen we voor de bewaking van de omheining de gemachtigde
opzichters inschakelen?
- De volksdansers willen misschien wel figurant zijn.
- De belangrijke rollen verdelen we onder ons, we vragen nog na bij
de afwezigen wie aanwezig kan zijn en een rol kan spelen.
d. Freepodium
i. Vergadering werkgroep 12 mei om 18u30 onder den toren
3. Financiële werking adviesraden
a. Geert heeft de afrekening van 2014 en 15 bij voor 11juli, Wak en freepodium
bij. OMD en de activiteiten voor WOI volgen later.
b. Iedereen kan de details rustig bekijken en volgende keer nog vragen stellen.
c. Vanaf nu zullen we regelmatig een overzicht geven van de kosten voor de
activiteiten.
d. Er wordt een voorstel uitgedacht dat het college zal voorleggen aan de
adviesraden betreffende de financiële werking van de adviesraden. Dit zal
vermoedelijk wel pas in 2017 in werking treden. Tot dan hebben we nog een
spaarpotje voor bijvoorbeeld een bedankingsetentje.
4. Jaarlijkse uitstap/etentje
a. Geert maakt een doodle en stuurt door.
5. Varia
a. We willen een t-shirt van de cultuurraad zodat we herkenbaar zijn als
medewerkers. Ook een regenjas of sweater/fleace?

b. Doeken voor herashekken met logo van de gemeente (winddoorlatend). We
laten prijs vragen.
c. Harmonie Melsbroek treedt op 23/4
Vaste commissie

VERSLAG VERGADERING vaste commissie van 20 april 2016

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a. Goedgekeurd
2. Varia
a. Geen varia

Volgende vergadering op donderdag 12 mei 2016 om 20u00 in De Corren.

