VERGADERING

agenda

verslag: agenda 26/03/2018

voorzitter: Willem Verheyen
verslaggever: Marie Geysen
aanwezig: Rein Schiltz, Vera Vercauteren, Willem Verheyen, Tim Vanderstighelen, Els
Breugelmans, Aloïs Brosens, Liliane Dorekens, Kris Kenis, Marie Geysen.
afwezig met kennisgeving: Frans Janssens
afwezig zonder kennisgeving: /

1. Nieuw lid in bestuur
Voorzitter verwelkomt Liliane Dorekens.
2. Goedkeuren vorig verslag
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd, zonder opmerkingen.
3. Opvolging nieuwe leden
Onderstaande verenigingen vragen wat de voorwaarden zijn om erkend te worden door cultuurraad.
Reglement en aanvraagformulier worden vrijblijvend naar hen toegestuurd.
-

Coderdojo
Liefhebbers van het Leonardusorgel

4. Aanvraag projectsubsidies
KH De Eikel:
Aanvraagdatum: 2 maart 2018
Datum evenement: 1 december 2018
 Optreden van Kon. Harmonie de Eikel met Johny Voners
Repertoire: nummers van Aznavour

5. Kasverslag
Momenteel heeft cultuurraad 10.488,53 euro in kas:
- De projectsubsidie van festivalfabriek werd uitbetaald
- Verschillende standhouders van feeeest hebben waarborg betaald.

Wordt verwacht:
- Uitgaven + inkomsten feeeest in het park
- Atv-vertelling
- Uitzonderlijke subsidies voor buurtschappen

6. Stavaza: uitzonderlijke subsidie voor buurtactiviteiten
Reglement en bijhorend aanvraagformulier werd per mail bezorgd aan alle erkende buurtschappen.
Alles kan ook digitaal nagelezen worden op de gemeentelijke website.
Er zijn nog geen reacties of aanvragen binnengekomen.
Marie zal aanwezig zijn op het overleg van de werkgroep wijkcomités om dit voor te stellen aan de
buurtschappen.

7. Atv vertelling
ATV heeft bevestigd dat de ATV-vertelling deze zomer op maandag 13 augustus zal plaatsvinden in
Brecht. De naam van de verteller is nog niet bekend.
Cultuurraad zal de kosten van deze vertelling dragen. Bij mooi weer zal het evenement opnieuw doorgaan
in het Gemeentepark. Locatie bij regenweer moet nog worden doorgegeven. Opties zijn:
- GC vander Noot: te klein?
- Sporthal De Ring: er moeten matten voorzien worden om de sportvloer te beschermen. Deze zijn
slechts beperkt aanwezig in de sporthal zelf. Aanvullen met die van turnzaal Kristus Koning blijkt geen
optie (in gebruik door speelpleinwerking). Kunnen deze gehuurd worden bij externe firma? Wat is de
kost? Wie draagt deze? Eventueel lenen van sporthal Wuustwezel? (Rika informeert)
- Turnzaal De Sleutelbloem: zelfde oppervlakte als gc? Verhuurd voor zomerkampjes?
- Hangar Technische dienst (cfr. bezoek Aartselaar/Rumst): navragen bij Gert Van Riel (verouderd,
weinig parkeerplaats, last minute terrein ontruimen, minimale personeelsbezetting tijdens zomer)
- Domein van Kristus Koning in Sint Job: inkomhal en buitenterrein.

8. Opvolging lopende zaken:
-

Buitengewoon Sportief meets Cultuur

-

Stavaza: databank materiaal verenigingen: DVT bekijkt mogelijkheden dit najaar

Mail ontvangen van Tim Van Dyck Voorzitter Feest Oudercomité De Zevensprong | Sint-Michielschool:
Marie,
Ik ben dit jaar niet naar de algemene vergadering kunnen komen, maar heb onlangs wel het verslag
gelezen. Ik wil nog even inpikken op punt 7: bevraging, welke aankoop adviseert uw vereniging aan de
cultuurraad?
Wat ons betreft, zou het handig zijn dat de gemeente verenigingen zou kunnen ondersteunen met het
verhuren van tafels en stoelen. Dit is iets wat elke vereniging jaarlijks weleens nodig heeft. Veel
verenigingen kopen uiteindelijk wat tafels en stoelen, wat dikwijls een dure en slechte investering is. (Iets

wat we zelf ooit ook gedaan hebben) We hebben voor de winterwandeling ooit gebruik kunnen maken
van tafels en stoelen geleverd door de gemeente Kalmthout en de gemeente Wuustwezel en dat was
super.
Ik wil gerust een jaar wat minder subsidies krijgen en het geld laten investeren in tafels en stoelen. Dat
brengt ons op termijn veel meer op.
 Cultuurraad staat achter het idee om een basispakket stoelen en tafels aan te kopen. De vraag werd
al meermaals door verschillende verenigingen gesteld. In het verleden werd de aankoop
tegengehouden om niet in concurrentie te gaan met externe firma’s zoals Riba Rent en ook door te
kort aan opbergruimte bij TD.
Omliggende gemeenten ontlenen wel stoelen en tafels.
Aandachtspunten: stapelbaar en goed te transporteren (op kar)
 Marie neemt dit op met andere diensten binnen vrije tijd. Is hiervoor draagvlak te vinden?
 Kris Kenis koppelt terug tijdens college.

9. Bespreking Subsidiedossiers
-

-

Wijkcomité Kloosterveld diende geen subsidiedossier in (onvoldoende activiteiten georganiseerd)
Kaartclub Harten Aas dient al jaren geen dossier in omdat er hen in het verleden was meegedeeld
dat ze niet in aanmerking komen voor subsidie. Volgens Aloïs Brosens gaat dit al terug, van voor de
fusie. Kaartclub was in beginjaren slechts een kleine afscheiding van KWB Sint Job.
De club is ondertussen uitgegroeid tot een volwaardige vereniging. Raad van bestuur is van oordeel
dat ze daarom in de toekomst wel een aanvraag kunnen indienen.
Hummel Bummel verloor dit jaar veel subsidiepunten t.o.v. vorig jaar. Ze brachten geen repetities in.
Fotokring Eigen Schoon leverde geen bewijzen binnen.
Buurtschap De Biest heeft recht op 150 punten extra voor de activiteit ‘Biest Kermis’.
Heeft UNIZO recht op subsidies? Commerciële doel?

