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Verslag cultuurraad 30 augustus 2016
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a) Hilde Meulemans was verontschuldigd vorige vergadering. Het verslag wordt
goedgekeurd.
2) Activiteiten 2016
a) Wak: Match
i) Braderie is afgelast door de raad voor lokale economie wegens te weinig
inschrijvingen.
ii) We vinden het jammer want de combinatie met de kermis leek goed te zijn
iii) Hoe komt het dat de gemeente weer niet op de affiches vermeld wordt?
iv) De tentoonstelling Match gaat door want is klaar en afgestemd op de lokalen.
v) Permanentie: zaterdag nm Jose – zondag nm: Jean-Pierre tezamen met
kunstenaars en cultuurdienst.
vi) Omikron wil eventueel een stand zetten. Louis laat nog iets weten.
b) Vlaanderen zingt op zaterdag 9 juli: evaluatie
i) Frigowagen en sandwiches in zakjes waren een grote verbetering.

ii) Duidelijke afspraken met de zelfstandigen betreffende het gebruik van ons
materiaal. We gaan dit op voorhand bevragen en op papier zetten. Zij moeten zelf
dominostekkers voorzien. Ze mogen ook niet verkopen onder de prijs.
iii) Afspraken met de marktkramers en tijdig op papier zetten: duidelijk maken dat ze
niet in de tent kunnen!
iv) Stoelen voor wie het echt nodig heeft, blijft een probleem: we kunnen er niet te
veel zetten en ze worden snel ingenomen door mensen die het niet echt nodig
hebben.
v) Hoge tafels dichter bij het podium plaatsen.
vi) Kleedkamer voorzien aan het podium in de tent.
vii) Opruim ging goed met de bladblazers. Het kuismachine zelf was een flop.
viii)Planning qua opbouw en afbouw nog eens goed op voorhand bekijken, hoeveel
volk heb je wanneer nodig?
(1) Meer jonge mensen voor de tenten?
c) OMD zondag 11 september: Draaiboek
i) Hugo geeft een overzicht van de indeling van het terrein
Planning OMD










Zaterdag 3 september
o 17u rondgang bij de buurtbewoners (Hugo + Jean-Pierre)
Woensdag 7 september
o 9u Tent opzetten (Hugo, Jean-Pierre, Geert L, Geert B)
Donderdag 8 september
o 8u30 Signalisatie plaatsen + Stelling kerk + Vlaggenmasten + panelen (Hugo
+ werklieden)
o Beamer en scherm ophalen bij provincie (Geert B)
Vrijdag 9 september
o kledij en vlaggen ophalen in Tielt (Hugo + werkman met gesloten camionette)
o + scherm inhangen in de kerk en eventueel drank ophalen
Zaterdag 10 september
o Pasmoment tussen 10u tot 12u in de parochiezaal (Rose Marie + Marleen +
Jose)
o 9u Catering voorbereiden (Rose Marie + marleen + Jose)
o 9u Rondrit camionette (Geert B + Marcel + Geert L.)
 Drank halen en koelen
 Stoelen en elektriciteitskabels banners heras ophalen gemeentehuis
 Ophalen megafoons in Kontich (tussen 10u en 12u30)  Geert L
rechtstreeks
o 9u Logistiek ter plaatse (Hugo + Jean-Pierre + Peter)
 Kerk klaar maken
 WC-wagen plaatsen (10u)
Zondag 11 september opbouw
o 7u Witloof klaar zetten (Hugo
o 7u terrein (Geert + Geert L, Marc V., Jean-Pierre, Peter)
 Vlaggen hijsen
 Borden voor gidsen
 Projectie in de kerk
o 7u-8u oldtimers plaatsen
o 8u15 Ingang bewaken (Veerle en Paul)
o 8u30 Hoofdfiguranten klaar maken voor kerk 9u mis
o 8u45 Veldwachter brengt publiek van Claeslaan naar kerk (Marc)
o 9u catering & toog (Marleen en Jose – Maaike Namiddag)
o 9u30 toekomen andere figuranten en gidsen. (zo weinig mogelijk met auto)








Zondag 11 september evenement
o 9u mis in dialect
o 10u start
o 17u eind + rondleiding medewerkers en buurtbewoners.
Zondag 11 september afbraak
o 18u (iedereen)
Maandag 12 september
o Ophalen signalisatie en materiaal (werklieden)
o Afbreken grote tent (wie kan?)
Dinsdag 13 september
o Terugbrengen materiaal provincie (Geert B)
o Terugbrengen megafoons Kontich (Geert B)
o Terugbrengen kledij (werkman + Rose Marie )

d) Freepodium
i) Datum 21 oktober
ii) We zoeken nog een drietal acts.
3) Jaarlijkse uitstap/etentje
i) Vrijdag 28 oktober komt uit de bus om 19u30
ii) Hof Ten As
iii) Ten laatste bevestigen op de vergadering van 12 oktober als je meewilt.
iv) Marcel regelt een menu.
4) Voorstel financiële werking adviesraden:
a) Het college heeft de verschillende werkingen van de adviesraden bekeken en beslist
om volgend voorstel voor te leggen aan de adviesraden:
b) Per legislatuur kan een adviesraad ervoor kiezen om
A enkel de adviesfunctie op te nemen of
B naast de adviesfunctie ook evenementen te organiseren.
Indien de adviesraad voor optie B kiest, is het de bedoeling dat ze in hoofdzaak
evenementen organiseren met gemeentelijk budget (geen toelage, uitgezonderd de
jeugdraad die wel met toelage werken). Ze mogen echter een eigen rekening openen
en fondsen verwerven, deze kunnen enkel gebruikt worden voor volgende zaken:





Activiteiten organiseren die open staan voor de inwoners van Steenokkerzeel,
of een extra dimensie toevoegen aan een bestaand gemeentelijk evenement.
Eigen vrijwilligerswerking (vb t-shirts voor medewerkers, bedankingsetentje,...)
Een goed doel met een link met de gemeente Steenokkerzeel.
Materiaal aankopen. Dit materiaal moet gratis ter beschikking worden gesteld
aan de andere adviesraden. Als de adviesraad stopt met het organiseren van
evenementen, wordt het materiaal overgedragen aan de gemeente.

De rekening van de adviesraad moet transparant zijn, éénmaal per jaar in juni wordt
een financieel verslag van inkomsten en uitgaven van het voorbije jaar voorgelegd aan
het college van burgemeester en schepenen. Het college kan bij vermoeden van
slecht beheer extra controles doen tijdens het jaar. Rekeninghouders zijn de voorzitter
en de penningmeester van de adviesraad. Dit kan nooit een mandataris of ambtenaar
zijn.
Al deze zaken worden vastgelegd in een afsprakennota die ondertekend wordt door

de voorzitter en penningmeester van de desbetreffende adviesraad en geldig is voor
de duur van de legislatuur.
c) We bekijken deze regeling goed en bespreken deze volgende keer op de vergadering.
d) Ook de andere adviesraden bekijken deze regeling.
e) Volgende vergadering vraagt de cultuurraad om de afrekening van Vlaanderen zingt.
5) Varia
a) 1 oktober Klakson Blues club in ’t Wiel
b) 26 november Klakson Blues Club festival in De Corren
c) Affiches worden niet altijd gehangen door de handelaars, dit moeten we goed in het
oog houden.
d) Nacht van de duisternis. Er zou mogelijks nog een initiatief komen via de milieu en
groendienst. Anders volgend jaar.
e) Hobbyclub Teniers bestaat 40 jaar en doen een dubbeltentoonstelling in De Camme
en zaal Teniers op 8 en 9 oktober.
f) Open VLD heeft aan Geert Laureys een vraag overgemaakt betreffende de affiches
die wij gebruiken bij evenementen. De Open VLD is zeer tevreden over de
evenementen en de cultuurraad haar inzet, ze stellen zich echter vragen bij de
affiches: deze zijn geel zwart en zouden politieke propaganda zijn voor de NVA.
i) De cultuurraad kiest bewust voor Fluo-geel met zwarte tekst, dit is het best
leesbaar en valt goed op van een afstand. Dit heeft voor ons niets met politiek te
maken. De cultuurraad is een politiek neutraal orgaan.
g) Kunnen we eens nakijken of aanwezigheid op de AV van de cultuurraad terug aan de
subsidies gekoppeld kan worden?
h) We organiseren de AV op 12 oktober (bestuur van 19u tot 20u) om 20u30.

