ALGEMENE VERGADERING 27 Februari 2017 - CULTUURRAAD
Aanwezigheidslijst in bijlage

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. BESPREKING DOSSIERS INFRASTRUCTUURCOMPENSERENDE SUBSIDIES, GOEDKEURING EN
VERDELING
De dossiers liggen ter inzage.
Vier verenigingen dienden geen dossier in.
Alle andere dossiers worden goedgekeurd.
Een overzicht van de gebruikte cultuurcheques wordt besproken.
3. AANVRAAG NEOS TOT LIDMAATSCHAP CULTUURRAAD
Het lidmaatschap van NEOS wordt unaniem goedgekeurd. NEOS zal volgende vergadering
uitgenodigd worden. Zij hebben recht op twee afgevaardigden.
4. ARCHIEFREGLEMENT EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Wordt ter inzage voorgelegd en besproken.
Opmerkingen :
- Dit reglement eens bespreken met de rijksarchivaris. Dit zou echter reeds gebeurd zijn en er
waren geen opmerkingen.
- Art.8 “ Alle stukken moeten openbaar zijn “ ( behalve persoonsgebonden stukken ) Voorstel
om volgende zin te schrappen “ Alle andere stukken van bestuurlijke aard worden in principe
openbaar wanneer zij ouder zijn dan 30 jaar “
Reglement leeszaal :
- Opmerking openingsuren : moet 9 uur zijn.
- Opmerking Heemkring : - geen visie
- moeilijk te raadplegen omdat inventaris te zwak is.
Verantwoording :- alles is nog niet geïnventariseerd; dit kan nog een tijdje duren want de
beroepskracht die dit doet werkt maar een halftijds uurrooster.
- Tip : de visie eens uitschrijven als inleiding.
Bedoeling is alles te digitaliseren op langere termijn.
5. MOGELIJK EEN EERSTE VOORSTEL VOOR “ KUNST IN DE STRAAT” IN HET KADER VAN DE
UITBREIDING VAN HET KUNSTENPARCOURS.
Voorstel is nog niet klaar. Punt wordt besproken op de volgende vergadering van de cultuurraad.
6. VARIA
- Plannen veranderingswerken G.C. Hof ten Hemelrijk kunnen worden ingezien. Vanaf 2018
kan er hinder zijn in de zaal door de werken die zullen gebeuren aan de tent.
- Er is een nieuw zaalreservatiesysteem en een nieuw ticketsysteem in de maak.
Info omtrent programma huiskamerconcerten
- Info omtrent arenaconcerten.
Christiane

