ALGEMENE VERGADERING 1 maart 2017 - CULTUURRAAD
Aanwezigheidslijst in bijlage
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 14 september 2017
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Aanpassing van het verhuurreglement zalen en materiaal
Het voorstel wordt druk besproken en heel wat nuttige opmerkingen worden direct in
het voorstel ingepast en bijgewerkt. Het onderwerp korting voor jeugdverenigingen
wordt overgeheveld naar het tariefreglement, om de logica te respecteren.
In bijlage vindt u het definitieve document met in fluo de aanpassingen.
Besluit: het verhuurreglement wordt unaniem positief geadviseerd
3. Het tariefreglement bespreking
Het tariefreglement zal omwille van het elektronisch reservatiesysteem pas volgende
vergadering besproken worden. Tot nu toe waren de tarieven voor verenigingen niet echt
gestructureerd, in het reservatiesysteem moeten de speciale tarieven (jeugd, verenigingen
lid van raad, erkende verenigingen, niet-erkende verenigingen) bepaald worden als een
korting op de standaard prijs. Om dit te realiseren en tevens er voor te zorgen dat de prijzen
voor de verenigingen niet stijgen maakt Katrien een voorstel tegen volgende vergadering.
Katrien geeft ook een kort overzicht van de nieuwe E2E toepassingen: reservatie van zalen en
materiaal, reservering kaarten en evenementenloket er staan aan te komen. Wij gaan hier
dieper op in volgende vergadering en organiseren daarna ook een echte training voor alle
verenigingen (ook de niet-socio-culturele).
4. Gebruik van de cultuurcheques 2017
De voorzitter stelt de grafiek en de cijfers voor (zie bijlage). De tendens is opnieuw een
lichte stijging na de terugval in 2016 (toen werden de cheques die door het
gemeentebestuur uitgegeven werden uit het budget gehaald), wat dus voor 2016 een
licht verkeerd beeld geeft. Het is duidelijk dat de cultuurcheques een succes blijven
5. Infrastructuurcompenserende subsidies
De verenigingen kijken de toiegekende punten en verdeling na.
De spreadsheet in bijlage geeft de correcte cijfers weer.
Oproep: zorg er in de toekomst voor dat uw dossier echt volledig is: bewijs van
activiteiten en betalingsbewijzen van de lokalen moeten er zeker ook bij zijn, een
gewone opsomming is niet voldoende.
Besluit: de verdeling volgens de spreadsheet wordt unaniem positief geadviseerd
6. Dorpsdichter
De procedure om een nieuwe dorpsdichter aan te duiden start opnieuw. De oproep
wordt eerstdaags gelanceerd. Men vraagt of de gemeente controleert of de dorpsdichter
zijn 12 gedichten ook effectief maakt. Het college volgt dit op.

7. Uitbreiding van het kunstenparcours
Dit jaar is er opnieuw budget voorzien dus start de procedure op. Bij het reglement is er 1
wijziging: de dorpsdichter wordt in de jury vervangen door een derde leerkracht uit het
beeldend onderwijs.
Het thema is bepaald: “De Groote Oorlog” en de gemeente vraagt aan de kerkfabriek of
het winnende meesterwerk aan de kerk kan geplaatst worden. Indien het antwoord
negatief is zal het op het Hof ten Hemelrijk voorzien worden.
De oproep wordt binnenkort gelanceerd want het kunstwerk moet bij voorkeur op
11/11/2018 onthuld worden
8. Verenigingsnieuws:
Geen
9. Varia:
1. Een oproep om het afvalbeheer bij activiteiten beter te structureren.
2. Het ontslag van de zaalverantwoordelijke van de ST.-Pauluszaal is niet echt gelukkig. Kan
men aan de verzuchtingen (te veel brandalarm ed.) iets doen? Voorstel: rookmachines
verbieden?
3. Kan men een betere parking voorzien voor de organisatoren van activiteiten in de St.Pauluszaal? Neen, de brandweer geeft steeds negatief advies.
4. Opgelet verenigingen, er zijn de laatste weken op allerlei activiteiten enorm veel valse
50€ biljetten gebruikt: wees op jullie hoede als je iets orgeniseert. Er wordt aan de politie
gevraagd om een artikel te schrijven voor het gemeentelijk nieuws in het Opwijks Leven
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