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 agenda    verslag: Agenda 03 februari 2020 

vergaderdatum:  
voorzitter: Vera Vercauteren 

verslaggever:  
aanwezig: Frans Van Looveren, Frans Jans, Ludo Theunissen, Stijn Pauwels, Els 

Breugelmans, Vera Vercauteren. 
afwezig met kennisgeving: Marie Geysen, Liliane Dorekens 

afwezig zonder kennisgeving: Aloïs Brosens  
 

 
   
-De extra subsidie ( 150.00 €) van het buurtschap “ Hensel-Molenberg” werd zoals eerder gezegd, uitbetaald op 28/10/2019. 
-De projectsubsidie van de ” Liefhebbers van het Leonardusorgel” werd uitbetaald op 14/1/2020. (  573.09 € ) 
  
-De projectsubsidie van “Harmonie de Eikel” wordt heden uitbetaald:  750.00 € 
-De extra subsidie ( 150.00 €) van het gebuurte “Eester” wordt heden uitbetaald. 
  
- Het huidig bedrag van de financieën van de cultuurraad bedraagt: 14.027,53 €  We hebben op 20-12-2019 de subsidies 
voor 2019 van de gemeente nog ontvangen. (4650.00 € ) 
  
-De projectsubsidie van “ Vlijt & Eendracht””, kan nog niet uitbetaald worden. Men moet de eindafrekening nog 
binnenbrengen, met de nodige bewijsstukken. 
Matthijs Van Bavel heeft een email daarover ontvangen ( in cc met Thomas) maar tot hiertoe nog geen reactie gekregen. 
  
-De aanvraag voor projectsubsidie, voor “de hoeders van Leonardus” wordt uitzonderlijk goedgekeurd, 
wegens uitzonderlijke omstandigheden. Maar dit kan maar éénmalig, men moet de aanvraagdata respecteren! 
-De aanvraag voor projectsubsidie, voor het “Leonarduskoor” wordt uitzonderlijk goedgekeurd. Dezelfde reden als 
hiervoor! 
  
-We stemmen in voor de ATV vertellingen in onze gemeente. Aan te vragen voor 1 maart. De cultuurraad wil instaan voor 
de financiële kant. 
De gemeente dient te ondersteunen. 
Als we een ja krijgen, zullen we de locatie nog bepalen. Openluchtlocatie en binnen locatie. 
  
-We hebben besloten dit jaar de gebuurten nog eens  extra te ondersteunen ( 150.00 €) om dan op het einde van het jaar 
die acties grondig te evolueren! 
  
-Graag hadden we de subsidie formulieren die binnen moeten komen voor 6 maart, op maandag 9 maart om 20.00 uur 
willen beginnen te verbeteren. 
Kan dit in het oud gemeentehuis, zoals vorig jaar, dan moet er met de dossiers niet over en weer gelopen worden. Kan er 
dan iemand zijn die ons binnenlaat, en 
ook kan sluiten ?  
We zullen de potloden en gommen ook nodig hebben. 
-De volgende 2 data om te verbeteren zijn: maandag 16 maart en maandag 23 maart, telkens om 20.00 uur. Hopelijk komen 
we toe met twee verbetersessies, 



 

maar met een persoon minder, weten we het niet zeker. 
  
-Wie kunnen we buiten de gekende verenigingen nog bereiken, verenigingen en andere moeten ook samenwerken. Frans 
maakt voor die bespreking 
tegen volgende vergadering een concept! 
  
-Onze volgende vergadering is in het Jvc op 2 maart, om 19.30 uur. We beginnen dan vroeger om verenigingen de kans te 
geven, om inlichtingen te krijgen 
of hulp bij het invullen van hun dossier. 
 
  

Volgende vergadering: maandag 2 maart 2020 om 19.30 


