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 agenda    verslag: agenda 29/04/2019 

vergaderdatum:  
voorzitter: Vera Vercauteren 

verslaggever:  
aanwezig: Vera Vercauteren, Els Breugelmans, Frans Van Looveren, Alois Brosens 

afwezig met kennisgeving: Marie Geysen, Frans Janssens, Ludo Theunissen, Stijn Pauwels (zat on 
Groningen voor zijn werk) 

afwezig zonder kennisgeving: Joris van Lieshout, Liliane Dorekens (telefoon en e-mail onbekend) 
 

 
 

1. De kandidatuur van de “ Oudervereniging Overbroek” als stemgerechtigd lid van de cultuurraad, werd 
goedgekeurd.(Ook nog in algemene vergadering) 
 

2.  Financiën: Bedrag in de kas bedraagt: 10.677.62 € 
 

3.  Uitbetaling van de gebuurten “Vondel”, Wabbeslaan”, “Hensel Molenberg “ en “Buurt 25”van 150.00 € 
is goedgekeurd, en zal overgeschreven worden. 
 

4.  Gebuurte Eyndoven is niet  verwittigd geweest, dat hun raming goedgekeurd was. 
De subsidie kan uitbetaald worden, gegevens zijn bekend. 
 

5.  Gebuurte Kleipikker wist ook niet of hun aanvraag goedgekeurd was. Voor ons is het in orde, als zij 
hun onkosten van dit jaar ( zomerbarbecue) nog binnenbrengen! 
 

6.  De projectsubsidie van de Vrienden van het Leonardusorgel wordt goedgekeurd voor dit jaar. Er wordt 
een max. bedrag van 750.00 € uitbetaald. 

 
7  De hoeders van  Erfgoed Sint-Leonardus mogen inderdaad een formulier aanvragen 

om projectsubsidies te kunnen krijgen. 
 

8  De Cultuurprijs wordt verschoven naar eind 2020 wegens tijdsgebrek. 
Er zal een publieksprijs en een juryprijs zijn. 
De shortlist van de kandidaten word door de cultuurraad bepaald. 
Er word weer een filmpje gemaakt, op voorhand . Verenigingen mogen ook foto’s 
inleveren. 
 

9  Er word dit jaar geen algemene vergadering meer gehouden. ( We zijn niet verplicht 
om er 2 per jaar te houden.) wegens tijdsgebrek. 
 

10  De laatste vergadering is gepland op 19 november 2019, om 20.00 uur 
in het Vander Noot.  

  



 

 
11  Volgende data voor de bestuursvergaderingen van de cultuurraad in 2020! 

Maandag 6 januari   Dinsdag 2 juni 
Maandag 3 februari   Maandag 31 augustus 
Maandag 2 maart   Maandag 28 september 
Maandag 30 maart   Maandag 2 november 
Maandag 4 mei    Maandag 30 november 

 
Maandag 14 december 2020 algemene vergadering 

 
 

Nieuwe vergadering 19-11-2019 


