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VERSLAG

Algemene vergadering cultuurraad

Datum vergadering

Donderdag 29 november2018

Aanwezig

Davidsfonds, Hildegarde Raeymaekers
Femma Hulshout, Marina Feyaerts
Gezinsbond Houtvenne, An Van Der Borght
KF Eendracht maakt macht, Willy Monsecour
KF Vereenigde Vrienden, Albert Serneels
KVLV Houtvenne, Maria Laeremans
KVLV Hulshout, Viviane Van Thielen
KWB Hulshout, Walter Thijs
WMB Landelijke Gilde, Rigo Huyskens
Mattheuskoor, Paula Van Bael
Modelbouwteam Hulshout, Ronny Broeckx
Okra Hulshout, George Korthoudt
Okra Westmeerbeek, Gilbert Anthone
Rode Kruis vzw, Jan Pauwels
Samane Hulshout, Maria Van den Eynde
Samana Houtvenne, Brigitte Luyten
Samana Westmeerbeek, Jan Monsecour
Sint- Ceciliakoor, plaatsvervanger
Toneel De Hulst, Paul Verelst
Vzw De Kinder vriendjes, Erna Gillis

Verontschuldigd

Born2act, Davy Leers
De Stekkebijters, Luc Duts
Gezinsbond Hulshout, Christine Van den Biesen
Heemkring Wadja, Leon Daems
KF De Vredegalm, Philip De Bie
KWB Houtvenne, Leon Van Opstal
KWB Westmeerbeek, Danny Valkiers
St. Adriaankoor, René Wouters
Schepen Cultuur, Rist Heylen

Verslaggever

Lies Sprenghers

Start: 20.00 uur
De cultuurraad gaat door in de raadzaal van het gemeentehuis.
1) Goedkeuring verslag vorige vergadering: Er zijn geen extra opmerkingen bij vorig verslag. Het
verslag staat op 3 december 2018, na goedkeuring van de leden van de adviesraad, op het College
van burgemeester en schepenen geagendeerd. Er zijn tot nog toe geen extra opmerkingen meer
bij het vorige verslag.
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2) Werkingssubsidies: De werkingssubsidies zijn van alle verenigingen binnen en er is een overzicht
gemaakt, in bijlage. Mogelijks gaan deze reglementen nu in de komende legislatuur aangepast
worden, zodat het misschien voor iedereen makkelijker is om alles correct en tijdig in te dienen.
Voor sommige verenigingen is er bij de evaluatie een aanpassing gebeurd aan het puntentotaal,
de desbetreffende verenigingen gaan hiervan een persoonlijk bericht krijgen met de
verduidelijking hiervan. Indien er dan nog bijkomende vragen of opmerkingen zijn mag u deze
steeds kenbaar maken (tot 2 weken na ontvangst van de bemerkingen).
3) Infrastructuursubsidies: Ook de infrastructuursubsidies zijn binnengekomen, mits enkele
opmerkingen waren deze compleet en ontvankelijk.
We kregen aanvragen binnen van KF Eendracht maakt Macht, Van vzw Racing Westmeerbeek en
van vzw Dakananders. Na evaluatie in het clusteroverleg en enkele bijkomende vragen naar
informatie wordt de volgende prioriteit door de cluster vrije tijd voorgesteld ter evaluatie door de
drie adviesraden.
1. Vzw Racing Westmeerbeek
2. Vzw Dakananders
3. KF Eendracht maakt Macht
In bijlage de overzichten van de aanvragen, de volledige dossiers liggen ter inzage hier op de
cultuurraad.
Deze rangorde wordt door de cultuurraad bevestigd en een formeel advies van de cultuurraad
wordt ondertekend door de voorzitster van de cultuurraad Hildegarde Raeymaekers. Dit document
zal samen met het formeel advies van de andere twee adviesraden (jeugd- en sport) geagendeerd
worden op het college van burgemeester en schepenen, die dan de uiteindelijke beslissing gaan
formuleren.
4) Projectsubsidies. In bijlage kan u ook een overzicht vinden van de projectsubsidies, tot op heden
(met verrekening van de mogelijks nog openstaande saldi) zijn er 12185 € van de 13.700 €
gebruikt. Van enkele verenigingen zijn de bewijsstukken voor het saldo nog niet doorgekomen.
Momenteel is er een budget van 1515 € (schatting) over. Er wordt voorgesteld om eventueel van
het resterende bedrag extra podium elementen aan te kopen.
5) Nacht Kempens Erfgoed: Voor de Nacht Van Kempens Erfgoed was de Kerkruïne van de St.
Michielkerk opengesteld voor een korte rondleiding, in het Ceustershuisje werd er een kleine
tentoonstelling voorzien en een uiteenzetting van de toekomst plannen die we hebben met de
ruïne. Er stond een maquette en de uitleg werd gegeven door Kempens Landschap, aNNo
architecten, Triconsult. In de huidige kerk werd een drankje aangeboden en klassieke muziek op
de piano en de dwarsfluit. De nacht was zeker een succes, mensen waren onder de indruk van de
mooi verlichtte ruïne. De uitleg was verhelderend en de muziek werd ook gemaakt. Alleen waren
er voor het optreden in de kerk weinig bezoekers, ten onrechte toch wel, want het was heel mooi.
Deels kan dit ook te wijten zijn aan de mosselavond van de KWB die ook op dezelfde dag doorging.
De data voor De Nacht Van Het Kempens Erfgoed staat spijtig genoeg vast en is niet door ons te
wijzigen. Verenigingen willen ook best bijdrage tot de promo voor dit soort evenementen. Door
een flyer op de website te plaatsen of te verdelen onder de leden. Een opmerking die ook geldt
voor de promo rond de noodwoning.
6) Sport erfgoed 2019: Herhaling van vorige vergadering nog eens een oproep: Op 6 april 2019 is er
de sport erfgoeddag.
a) De algemene doestelling van het project is:
 Het in kaart brengen van sporterfgoed
 Verbeteren van de bewaaromstandigheden van sporterfgoed
 Digitaliseren van sporterfgoed
 Publieksactiviteit rond sporterfgoed
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b) Publieksprogramma:
 Realisatie in eerste helft 2019: 6 april 2019
 Expo per gemeente: expo bestaat uit een generiek gedeelte (toppers uit de hele regio) en
lokaal deel (sportverleden Hulshout)
 Fotoreportage i.s.m. fotoclub/ filmclub of lokale fotografen die foto’s maken van het leven,
er wordt een oproep gedaan naar mensen die als hobby fotograaf, graag zouden willen
deelnemen aan het opvolgen van een bepaalde sportvereniging, om op die manier ‘het
leven zoals het is’, ‘achter de schermen’ weer te geven van de sportclubs.
 Er zal gewerkt worden in werkgroepen:
- Hulshout: Jef Verhaegen
- Houtvenne: Leon Daems
- Westmeerbeek : Roger Van Der Auwera
Ondertussen zijn er reeds twee vergaderingen geweest met de werkgroep: Jeroen Janssens (Kempens
Karakter) en Priscilla (Sportfunctionaris) Jef Verhaegen en Fons Peeters en Lies Sprenghers.
Fons Peeters brengt zijn boek betreffende de wielrenners uit, tegen het einde van dit jaar.
Voorinschrijven en betalen kan reeds, info hieromtrent kan u vinden in het gemeenteboekje en in de
bib, waar ook de foto’s of een deel ervan te bezichtigen zijn. Of voor verdere info mag u me ook steeds
contacteren.
Expo:
 Lijst van interessante insteken, verzamelen van materiaal voor de expo. Wat moeten
we zeker aan bod laten komen? Graag hierover nadenken tegen de volgende
cultuurraad.
 Fons en Jef hebben zich geëngageerd voor het binnenbrengen van materialen rond
voetbal, wielrenners, basketbal, motorcross, …
 Staf Van Dijck en Paul van Egdom zouden nog een interessante collectie hebben.
 Lies Sprenghers kan eventueel nog een zegepalm voorzien van Kurt Van den Bruul
 Kempens Karakter gaat contact opnemen met Leo Sterckx voor de huldiging
 Er zou ook nog een oud reglement zijn van de vis club van de Poer, hiervoor ging Fons
ook zorgen
 Mogelijke insteken: Leo Sterckx, Europe-Gym (Els Van De Moer, Rudy Van den Bruel)
Altis, Basket Zuiderkempen Diamonds, WC hulshout (Schaal Indekeu) Atletiekclub Ac
Hulshout, tennisclub Stortiva, De Rakket, Voetbalclubs (Hulshout, Houtvenne,
Heidester), …
 Oproep wordt gelanceerd door de sportdienst via het gemeenteblad
Extra informatie of ideeën kunnen aan de cultuurdienst of sportdienst doorgegeven
worden. Begin volgend jaar is de volgende vergadering voor de werkgroep (met Jeroen
Janssens, Priscilla Van Herck, Jef Verhaegen, Fons Peeters, Lies Sprenghers)
Mensen die interessante informatie, foto’s of ander materiaal nog ter beschikking hebben
mogen me dit zo snel mogelijk laten weten.
7) Terugblik op de Noodwoning: De noodwoning stond tot vorige week aan de pastorie, iedereen
was welkom tijdens de reguliere openingsuren van het gemeentebestuur om in de woning een
kijkje te nemen. Velen zijn komen kijken. Er werden ook speciale momenten voorzien waarop
mensen konden komen kijken: de bewoners van Ter Nethe zijn langs geweest, de vormelingen,
scholen, … Ook hierover wordt aangehaald dat de promo eventueel via de verenigingen kan
verlopen. Na afbraak is de noodwoning terug naar Lier gebracht voor opslag. Verenigingen geven
aan dat ze best nog had mogen blijven staan zodat er nog gebruik van kon gemaakt worden bij de
komende feestdagen.
8) Nieuwjaarsreceptie: 6 januari 2019 Site Schoolstraat van 18.00u tot 20.00u.
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9) Winterwandeling Hulshout 27 januari 2019
a) Locatie: Café Duivenlokaal Houtvenne, V
b) Vertrek: tussen 8.00u en 15.00u
c) Afstanden: +/- 5km en +/-10 km,
d) De wandeling van 5km is rolstoeltoegankelijk.
10) Varia
a) Rekening van de cultuurraad: er staat nog 3311,58 euro op.
 Tine van de Zande ( de nieuwe financieel directeur) wordt als tweede volmacht houder
aangeduid, de afwikkeling hiervan moet nog gebeuren.
b) De stemming betreffende het houden van de cultuurraad afwisselend op verschillende locaties
wordt goedgekeurd. Bij elk verslag wordt ook de datum van de volgende cultuurraad bekend
gemaakt, dan heeft de vereniging, tot 2 weken voor de geplande datum, de tijd om zich
kandidaat te stellen voor het ‘hosten’ van de cultuurraad.
c) De stemming betreffende de vergoeding van de vereniging waar de cultuurraad doorgaat is
opgetrokken naar 150 euro in plaats van 50€.
d) De goedkeuring betreffende het gebruik van de e-mail adressen wordt nog door 3
verenigingen gegeven.
e) Notenleer:
 Nieuwe vestigingsplaats:
- Domein Muziek of eventueel ook ineens Beeldende Kunst erbij? (te bekijken)
- 4 leerjaren van telkens 3 uren per week
- Vakken die te volgen zijn in Hulshout 2 u Muzikale vorming en groep musiceren
- Instrument te volgen in hoofdvestiging tot er voldoende leerlingen zijn voor een
bepaald instrument
- Duur van de oprichting: totaal 4 jaar
Hoe?
- Principiële goedkeuring van beide gemeentebesturen
- Aanvraag gebeurd door de academie van Heist op den Berg vóór 1 april 2019
- Er wordt een interlokaal samenwerkingsverband opgesteld tussen beide
gemeentebesturen
Voorwaarden opgelegd door Brussel:
- Voldoen aan voorwaarden Hygiëne, Veiligheid en Bewoonbaarheid (BVH) er mag
bijvoorbeeld nooit gerookt worden in het lokaal ook niet wanneer er geen lessen
zijn en ook niet in het verleden. Op de cultuurraad is en het eens over Site
Schoolstraat als locatie voor het inleggen van de lessen.
- Beschikken over didactisch materiaal en gepaste schooluitrusting
- Voldoen aan programmatievoorwaarden: tweede graad muziek:
- 2 lln eerste jaar
- 5 lln tweede jaar
- 8 lln derde jaar
- 11 lln vierde jaar nadien rationalisatievoorwaarden.

4

Kosten:
-

Personeel: de academie krijgt de uren pas gesubsidieerd het schooljaar na de
oprichting
- Het urenpakket van de Heistse academie staat reeds erg onder druk door de
hervorming
- Het gemeentebestuur van Hulshout zal gedurende 4 jaar telkens de 2 uren moeten
pre- financieren
- Gedurende 4 jaar zal de gemeente telkens het bedrag moeten pre-financieren
(i) Eerste jaar: 2280 netto loon + 227 euro
(ii) Tweede jaar: 2280+ 450 euro
(iii) Derde jaar: 2280 + 750 euro
(iv) Vierde jaar: 2280 + 1000 euro
(v) Vijfde jaar: 1000 euro (deze kost blijft)
- Totale kost van de eerste 4 jaren: 11547€ (schatting) want het gaat over netto
lonen en er komt nog uitrusting bij.
Dit punt wordt 17 december 2018 op het college van burgemeester en schepenen gebracht.
f)

Elektronische infoborden: zit nu bij Kelly Grondgebied zaken, de plaatsing werd goedgekeurd
op het college van burgemeester en schepenen.
g) Een vraag betreffende de hoofdelijke aansprakelijkheid van de contactpersoon of aanvrager
van een evenement (evenementenloket op de website van Hulshout). De aanvrager van een
evenement kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden in geval er iets zou gebeuren op
desbetreffend evenement: indien het gaat om een feitelijke vereniging die niet onder een
nationale koepel valt. Dus wanneer een feitelijke vereniging onder een nationale vereniging
resulteert dan dekt de nationale structuur de feitelijke vereniging. Doch zeer belangrijk om u
hierover zeker duidelijk te informeren en indien nodig extra verzekeringen af te sluiten.
Bij een vzw is er geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid. Daar komt de verzekering van
de vzw tussen.
Dus het is uitermate belangrijk om voor uw vereniging na te gaan hoe dit juist voor uw
vereniging geregeld is, zodat je jezelf voldoende kan indekken.
Voorbeeld:
1. Okra organiseert een wandeling, dan zijn de leden tijdens de wandeling gedekt door de
verzekering van de koepel Okra nationaal. Voor de niet leden dient er een bijkomende
verzekering afgesloten te worden. Dit vertaalt zich meestal in een extra bijdragen bij de
inschrijvingen.
2. Als je als private persoon een zaal huurt dan ben je hiervoor, tenzij er afstand van verhaal in
de huurovereenkomst staat, aansprakelijk wanneer er iets gebeurt. Dus het is zeer belangrijk
deze informatie en contracten steeds goed na te lezen om geen onaangename verrassingen te
hebben.
Er komt de vraag van de verenigingen, om de structuren van feitelijke vereniging, vzw, …
nogmaals aan bod te laten komen bij een workshop dag naar aanleiding van de nieuwe
wetgeving hieromtrent.
h) Hildegarde is naar de cultuurraad van de Kempen geweest, waar verschillende andere
gemeenten vertegenwoordigd zijn van over het hele gebied, strekkende van Laakdal tot
Hulshout, … Ze is onder de indruk van het nieuwe gemeentehuis van Laakdal waar alles
geïntegreerd is, de bib, de post, alle diensten van het gemeentehuis,…
i) De verenigingen van de cultuurraad gaan meedoen aan de cultuurprijs, het project waaraan
KWB Hulshout en KF Eendracht Maakt Macht momenteel werken zou eventueel kunnen
ingediend worden, andere initiatieven kunnen ook nog bekend gemaakt worden.
j) We zijn nu einde legislatuur, het is de laatste cultuurraad dus mensen die zich wensen
kandidaat te stellen voor het voorzitterschap of onder voorzitterschap mogen zich via Lies
bekendmaken, op de eerstvolgende cultuurraad zal er een stemming gebeuren. Eveneens voor
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het klein bestuur mogen mensen zich kandidaat stellen en hun kandidatuur aan Lies laten
weten aub.
k) Een bedanking aan Rist Heylen: als drijvende kracht voor de verenigingen om deze adviesraad
te verwezenlijken, Rist heeft er mede voor gezorgd dat de cultuurraad gegroeid is van een
kleine groep tot de 30 leden die nu deel uitmaken van de cultuurraad, waardoor de cultuurraad
een waardige stem heeft, die gehoord wordt binnen de gemeente. Dat dit werk mag verder
gezet worden de komende jaren.
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