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VERSLAG

Algemene vergadering cultuurraad

Datum vergadering
Aanwezig

Donderdag 7 juni 2018
Leers Davy, Born2act
Raeymaekers Hildegarde, Davidsfonds
Feyaerts Marina, Femma Hulshout
Daems Leon, Heemkring Wadja
De Bie Philip, KF De Vredegalm
Monsecour Willy, KF Eendracht maakt macht
Laeremans Maria, KVLV Houtvenne
Van Thielen Viviane, KVLV Hulshout
Van Opstal Leon, KWB Houtvenne
Thijs Walter, KWB Hulshout
Eddy Laeremans, WMB Landellijke Gilde
Broeckx Ronny, Modelbouwteam Hulshout
Korthoudt Georges, Okra Hulshout
Luyten Brigitte, Samana Houtvenne
Monsecour Jan, Samana Westmeerbeek
Tops Walter, Sint-Ceciliakoor
Bruyndonckx Frans, Toneel De Hulst
Verelst Paul, Toneel De Hulst
Brent Usewils, Willemsfonds
Vzw De Kindervriendjes, Erna Gilis
Heylen Rist, schepen van cultuur
Lies Sprenghers

Verontschuldigd

Verslaggever

Luc Duts, De Stekkebijters
An Van der Borght, gezinsbond Houtvenne
Van den Biesen Christine, Gezinsbond Hulshout
Serneels Albert, KF Vereenigde vrienden
Valkiers Danny, KWB Westmeerbeek
Van Bael Paula, Mattheuskoor
Anthone Gilbert, Okra Westmeerbeek
Hofwegen Hennie, Rode Kruis
Van den Eynde Maria, Samana Hulshout
Van Meerbeeck Yolande, Samana Hulshout
Wouters René, St. Adriaankoor
Schellens Daisy, Unizo Hulshout

Lies Sprenghers

Start: 20.00 uur
De cultuurraad gaat door in de raadzaal van het gemeentehuis.
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1) Goedkeuring verslag vorige vergadering: Er waren geen opmerkingen bij het vorige verslag.
2) Voorstelling van de Kindervriendjes: De Kindervriendjes zijn een Hulshoutse vereniging die zich
inzetten om zieke kinderen in het ziekenhuis te animeren. Voor de financiering hiervan doen ze
carnavalsstoeten waaronder ook de carnavalsstoet van de scholen van Hulshout.
Ze hebben nog niet de gewenste bekendheid met hun ‘minions’ maar werken daar voortdurend
aan. Mensen die weet hebben van een kindje dat gehospitaliseerd is of ziek, kunnen hen steeds
vragen om hen een bezoek te brengen. Verder nemen zij ook deel aan de Merodehappening om
op die manier meer bekendheid voor hun goed doel te verkrijgen. De Kindervriendjes worden
positief onthaald op de cultuurraad.
3) De privacy wetgeving en de concrete consequenties voor de cultuurraad (ledenlijsten,…)
a) Algemeen:
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – beter gekend onder de naam ‘GDPR’
(General Data Protection Regulation) – is de Europese verordening over de bescherming van
persoonsgegevens. De regelgeving rond privacybescherming wordt heel wat strenger. In de
GDPR staan de rechten van natuurlijke personen vastgelegd en ook de verplichtingen waaraan
organisaties moeten voldoen bij het verwerken van persoonsgegevens. Daarnaast schrijft de
verordening voor welke methoden men moet volgen om aan de regels te voldoen, en wat de
sancties zijn wanneer men de regels overtreedt. Bedrijven en organisaties kregen tot 25 mei
2018 de tijd om hun bedrijfsvoering met de GDPR in overeenstemming te brengen.
b) Basisprincipes:








Transparantie: de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, moet hiervan op
de hoogte zijn, heeft hiervoor toelating gegeven en kent zijn rechten.
Doelbeperking: u mag de persoonsgegevens alleen voor een welbepaald gewettigd
doel verzamelen en niet voor andere zaken gebruiken.
Gegevensbeperking: u mag alleen de gegevens verzamelen die voor het beoogde
doel noodzakelijk zijn.
Juistheid: de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven.
Bewaarbeperking: u mag de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor
het beoogde doel.
Integriteit en vertrouwelijkheid: u moet de persoonsgegevens beschermen tegen
toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.
Verantwoording: de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te
voldoen (documentatieplicht).

c) Infoavond:
Op 25 april was er een informatieavond betreffende de GDPR, jullie waren talrijk aanwezig.
Indien je graag de power point betreffende deze infosessie verkrijgt, (enkele uitgedrukte versies
zijn hier op de cultuurraad beschikbaar) of je kan een mailtje sturen dan kan het ook digitaal
doorgestuurd worden.
d) Ledenlijsten:
De gemeente vraagt de ledenlijsten van de verenigingen op om erkend te kunnen worden door
de cultuurraad en om de nodige werkingssubsidies te kunnen geven. De gemeente mag nog
steeds deze ledenlijsten opvragen, dit werd ons ook bevestigd door de privacy commissie. Wel
dient de gemeente een aantal voorwaarden na te leven.
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De ledenlijst mag enkel opgevraagd worden, wanneer de gegevens voor “welbepaalde,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden” dienen. Om deze reden mogen
enkel de gegevens opgevraagd worden wanneer de erkenning of de subsidies daadwerkelijk
afhangen van het aantal leden/ inwoners (cfr. Artikel 5, 1, b) GDPR).
In het reglement:
 Minstens 50% van de bestuursleden moeten inwoner zijn van Hulshout. Dus voor
deze hebben we naam en adres nodig.
 Minstens 12 atieve leden: Hiervoor volstaat naam en adres
Uit bovenstaande voorwaarde volgt dat de opgevraagde gegevens niet overmatig mogen
zijn. Indien de erkenning/subsidie enkel afhangt van het aantal leden, is enkel de naam van
de leden voldoende. Indien de erkenning/ subsidie afhankelijk is van het aantal inwoners van
de gemeente Hulshout dan lijkt de naam en het adres van de leden afdoende.
 Ter controle van bestuursleden: naam en adres doorgegeven.
 Ter controle van de actieve leden: naam en voornaam volstaat. Steekproefgewijs kan
er een telefoonnummer (bij het bestuur van de vereniging) opgevraagd worden om
de leden te contacteren.
De gemeente moet de verwerking van deze gegevens opnemen in het register van de
verwerkingsactiviteiten (cfr artikel 30 GDPR).
 We hebben alle gegevens die wij verwerken in een excel doorgegeven met de
verwerkingsfgronden en doelen, deze werden opgenomen in het register van
verwerkingsactiviteiten.
De gemeente mag deze gegevens niet lang te mogen bijhouden. Wanneer de gemeente
heeft vastgesteld dat een bepaalde vereniging voldoet aan de erkennings- of
subsidievoorwaarde, kan de gemeente deze gegevens verwijderen.
 Subsidiedossiers dienen volgens het rijksarchief bijgehouden te worden (oneindig).
De ledenlijsten kunnen na de vaststelling eventueel verwijderd worden, voor de
verwijdering van de gegevens moet er ook een aanvraag en goedkeuring verkregen
worden bij het rijksarchief.
Ook de vereniging die de ledengegevens doorgeeft aan de gemeente heeft een
informatieplicht ten opzichte van de leden. De vereniging die de gegevens doorgeeft vermeld
best in zijn privacyverklaring dat de persoonsgegevens van de leden zullen doorgegeven
worden aan de gemeente met het oog op het verkrijgen van een erkenning of van subsidies.
De gemeente moet hiervoor geen verklaring opmaken met de mededeling dat ze de
gegevens enkel zal gebruiken voor dit doeleinde.

e) Mogen e-mail adressen zichtbaar voor de leden van een cultuurraad doorgestuurd worden:
Ook het e-mailadres wordt beschermd door de GDPR. Zonder toestemming om de emailadressen te delen met derden is het aangeraden om de groep enkel in BCC een e-mail te
sturen.
Echter lijkt het om praktische redenen aan te raden om toestemming te vragen aan de leden om
hun e-mailadres kenbaar te mogen maken aan de andere leden. Hierdoor kunnen verenigingen
ook onderling communiceren.
Deze toestemming kan op eenvoudige wijze verkregen worden. Volgende voorbeeldtekst lijkt
hiervoor gebruikt te kunnen worden:
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“Ik, NAAM, aanvaard dat mijn naam en contactgegevens gebruikt en gedeeld zullen worden met
alle leden van de cultuurraad, om zo een snelle communicatie tussen de leden mogelijk te
maken.”
Bij de aanwezigheidslijst vindt u ook een blad waarop u toestemming kan geven voor het
zichtbaar gebruik van jullie e-mail adres. (de verenigingen die niet aanwezig waren op de
cultuurraad krijgen dit per mail doorgestuurd, gelieve bij akkoord, dit a.s.a.p. ondertekend terug
te sturen alstublieft)
f)

Erkenningen van de verenigingen:

Omwille van de GDPR waren er enkele verenigingen die geen ledenlijsten hebben doorgegeven,
waardoor de erkenningen niet op het CBS geweest zijn. De erkenningen werden wel
goedgekeurd op de cultuurraad mits binnenbrengen van de ledenlijsten. De betreffende
verenigingen krijgen uitzonderlijk tot 13 juni 2018 om 8.00u de tijd om zich in regel te stellen
met de ledenlijsten voor het verkrijgen van deze erkenning. Indien de ledenlijsten (voor
bestuursleden, naam voornaam en adres, voor leden naam en voornaam) tegen die tijd niet
doorgegeven worden zal de vereniging niet erkend kunnen worden. Dus ik wil graag iedereen
vragen om deze tijdig binnen te brengen. De gegevens zullen zoals voorgeschreven in de
Europese verordening behandeld worden.
4) Bespreken welke optie voor goedkeuring van het verslag van de cultuurraad.
Uit de reacties die per mail zijn doorgekomen blijkt dat iedereen ermee toestemt dat het verslag
van de cultuurraad doorgestuurd wordt per mail, dat er dan 2 weken de tijd gegeven wordt aan
de verenigingen om eventuele aanpassingen of opmerkingen door te geven. Na verloop van deze
twee weken wordt het verslag als goedgekeurd aanvaard en geagendeerd op het college. Indien
er bij een volgende cultuurraad toch nog opmerkingen zouden boven komen worden deze in het
verslag van die cultuurraad opgenomen.
5) Initiatieven van de verenigingen overlopen voor de Merode Happening
Tot 29 juni kan er ingetekend worden voor deelname aan de Merode Happening, deze happening
gaat door op 16 september 2018, te Westmeerbeek, Netestraat en Hof Ter Borgth. Het is een
artisanale markt met natuurlijke producten. Er wordt straatanimatie voorzien, (jongleur,
eenwieleraar, steltenloper, er zal ook een grotere act voorzien worden, kindergrimme,
glittertatoo’s, een stiltewandeling met poëzie, muzikale optredens (fanfare, koor, …) Dus mensen
die nog interesse hebben om deel te nemen. Gemaakte winst is voor jullie, er wordt een gratis
kraam voorzien, het is een kans om promo te maken voor uw vereniging.
6) Evaluatie Bloemenmarkt
De bloemenmarkt was een succes. Spijtig dat er een misverstand was met de Kindervriendjes
waardoor hun standje niet kon staan. Geen opmerkingen.
7) Varia
- Notenleer: stand van zaken: info ingewonnen bij de directie van de muziekschool Heist op
den Berg, het zou dan gaan om een nieuwe vestigingsplaats, waarvoor een
vestigingsaanvraag dient te gebeuren. Dus het zou sowieso voor het schooljaar 2019-2020
eventueel pas kunnen aangevraagd worden. Er moet dan aangegeven worden dat er
voldoende leerlingen zullen deelnemen en het zou om een begin van 3 lesuren gaan,
kostprijs hiervan zou om en bij de 12.000 euro zijn, het eerste jaar nadien wordt het
gesubsidieerd onderwijs. Inschrijvingsgeld (ook van het eerste jaar) komt toe aan AGODI
(agentschap voor onderwijsdiensten) en is een vastgesteld bedrag.
De directive van de muziekschool te Heist op den Berg gaat nog een meer gedetailleerde
uitleg doorsturen na de examens zodat er eventueel tegen September begonnen kan worden
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aan een dossier om een nieuwe vestigingsplaats op te richten. Putte doet dit al op deze
manier met Heist op den Berg.
-

Electronische infoborden: met de verzamelde informatie van de vorige cultuurraden en de
offertes die we hebben van de borden zelf gaan we bij de bugdetbespreking die afgerond
dient te worden 24 augustus 2018 voorleggen om te weten of het budgetgewijs een haalbare
kaart is. We koppelen hierover nog terug aan jullie op de volgende cultuurraad.

-

Promo en oproep vrijwilligers Stabbel  5 augustus B&B De Gulle Beemden

-

Oproep naar beeld- of ander materiaal voor de sporterfgoeddag. Indien er mensen zijn die
nog foto’s hebben van sporters van Hulshout, of truitjes of ander mogelijks interessant
materiaal dan mogen ze dit zeker laten weten. We doen hierbij ook een bijzondere oproep
aan Wadja naar eventueel archief materiaal.

-

Mededeling: Beleidsprioriteit voor infrastructuursubsidies 2019, in te leveren voor 31
oktober 2018. De beleidsprioriteit is ‘renoveren binnen een bestaand volume’.
Aanvraagformulieren kan u vinden op de website van Hulshout of aanvragen op de
cultuurdienst, bij verdere vragen kan u ook steeds bij mij terecht.

-

Activiteiten van de gemeente:

 De Stabbel, Gemeente in samenwerking met Kempens Karakter B&B De Gulle
Beemden 5 augustus 2018
 Zomerschilderdagen, gemeente in samenwerking met Kempens Karakter B&B de
Gulle Beemden dinsdag 28 augustus 2018
 Merode Happening 2018, Gemeente en Merode Netestraat en Hof Ter Borgth; 16
september 2018
 Workshopdag voor onze verenigingen: 6 oktober 2018
 Nacht van Kempens Erfgoed: gemeente in samenwerking met Kempens Karakter 19
oktober 2018
Activiteiten van onze verenigingen kan u terugvinden op UiT.
-

Bijkomende punten/ vragen vanuit de verenigingen:
WMB Landelijke Gilde:
GC IJzermael heeft een belastingsinspectie gekregen enkele maanden geleden en wordt vanaf
heden verplicht een BTW boekhouding bij te houden.
De omzet is hierin een beslissende factor geweest. Ook worden er nu belastingen betaald op
de winst. Gedeeltelijk heeft dit ook te maken met de vaste leverancier van drank, die aan GC
Ijzermael verbonden is.
Belangrijk, naar de verenigingen toe, om te weten is dat er :
naar de gebruiker toe betreffende de huurgelden eigenlijk in de prijs niets verandert, omdat
de tarieven herrekend zijn zodat de BTW in de bestaande prijzen vervat zit. (minder ‘winst’)
Het zal echter wel voelbaar zijn op de energie kosten, deze zullen dus stijgen omwille van de
BTW die aangerekend dient te worden.

-

WMB Landelijke Gilde:
Waar en hoe wordt er beslist om het aanbod van de uitleendienst uit te breiden. En op welke
basis? De aanleiding van deze vraag was de nieuwe reglementering in zake brandveiligheid.
Voorzien van brandblusapparaten, noodverlichtin etc.
Antwoord van Rist: de plaats om een bepaalde uitbreiding aan te vragen is o.a. de
cultuurraad. Er wordt regelmatig gekeken naar vraag/aanbod. Bepalend zijn dan de prijs voor
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de aankoop maar ook de uitleenbaarheid bekeken. Dit is vooral belangrijk naar de technische
dienst toe, die niet mag belast worden met een controle op alle uitgeleende materialen,
aangezien ze hiervoor niet over de nodige mankracht beschikken, ook de plaats en het
vervoer voor de materialen is belangrijk. De aankoop van brandblusapparaten en
noodverlichting om mee in de uitleendienst op te nemen moet zeker bekeken worden.
-

Varia punt van Rist: Autodelen: maandagavond gaat er in de zaal de Vloeikens om 20.00u
een infosessie door in verband met autodelen.

Wat is cambio autodelen?
Een auto waar en wanneer jij dat wil. Jij rijdt, cambio doet de rest.
Cambio autodelen is de ideale oplossing voor wie weinig rijdt.
Een auto wanneer je wil!
Je cambio-kaart geeft je toegang tot onze cambio-wagens. Die kan je gebruiken wanneer en voor zolang jij dat wil : frequent
of slechts sporadisch ... voor één uur, enkele uren, een dag of langer. Aan jou de keus. Je betaalt enkel als je een cambioauto gebruikt, niet als hij stilstaat!
Bij jou in de buurt!
Cambio gebruik je ook waar je wil. Verschillende types wagens (van kleine stadswagens tot grote bestelwagens) staan voor
jou klaar ... in jouw buurt, maar ook elders in België. Van familiebezoek tot kleine verhuis ... de gepaste auto staat voor je
klaar. Ontdek ons aanbod aan wagens en standplaatsen elders op deze site.
Jij rijdt, cambio doet de rest!
Cambio autodelen verlost je van alle kopzorgen die een eigen auto met zich meebrengt. Onderhoud, herstellingen,
verzekering ... wij nemen alles voor onze rekening.
Gedaan met zoeken naar parkeerplaats
Elke cambio-wagen heeft een gereserveerde standplaats. Je haalt de wagen af op deze plek en zet hem op diezelfde
standplaats terug bij het einde van je rit. Klaar voor de volgende gebruiker. Zoeken naar een parkeerplaatsje in de buurt
behoort tot het verleden.
Info van: www.cambio.be
Einde 22.15u
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