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CULTUURRAAD 
 

 
Zitting van 6 november 2017 

 
Aanwezig: (Nog toe te voegen) 
 
Verontschuldigd: toneelkring ‘De Vlieg’ 
 

 
 
AANWEZIGHEDEN 
 
 
1. GOEDKEURING VERSLAG CULTUURRAAD 19 JUNI 2017 
De leden van de cultuurraad keuren het verslag van de vergadering van 19 juni 2017 goed 
 
 
2. EVALUATIE VRIJETIJDSGIDS SEPTEMBER 2017 - JANUARI 2018 
De meest recente editie van de vrijetijdsgids werd einde augustus in alle brievenbussen van de 
gemeente verspreid. De lay-out van de gids werd grondig herzien en omgevormd tot een kalender. 
Hierop werden reeds heel wat positieve reacties ontvangen. 
 
 
3. ACTIVITEITENKALENDER 2018 
Het gemeentebestuur drukt een activiteitenkalender 2018 en dit in een oplage van 200 exemplaren, 
bestemd als eindejaarsgeschenk voor gemeenteraadsleden, adviesraadsleden en werknemers van de 
gemeente. 
 
Elke erkende vereniging werd aangeschreven met het voorstel om twee activiteiten die openstaan 
voor het brede publiek in de kalender op te nemen. Hierop kwam tot nog toe relatief weinig reactie. 
Men kan nog tot uiterlijk woensdag 8 november 2017 informatie overmaken. 
 
Het doorgeven van informatie over deze activiteiten wil nog niet zeggen dat deze gegevens ook in de 
UiT-databank worden opgenomen. Dit blijft de verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf. Let op! 
Onderzoek wijst uit dat de UiT-databank een van de meest gebruikte kanalen is door burgers om zich 
te informeren over activiteiten in de gemeenten.. 
 
 
4. EVALUATIE BOORTMEERBEEK FEEST 2017 
 Mede dankzij het mooie nazomerweer was dit een zeer geslaagde editie. De verschillende standen 

waren mooi ingericht en er waren tal van activiteiten voorzien.  Er waren niet minder dan 42 
deelnemende verenigingen, waarvan 21 socio-cultuur gerelateerd. Daarnaast waren er ook jeugd-
, sport- en welzijnsverenigingen aanwezig. 

 Door de vele inschrijvingen en de vele aanvragen voor buurtfeesten elders in de gemeente, was 
het aantal beschikbare tafels en banken gelimiteerd. Ondanks het feit dat aan de karren het 
voorziene aantal tafel en banken per vereniging uithing, was de beschikbare voorraad (incl. de 
reserve). Het is duidelijk dat sommige verenigingen meer dan het aangevraagde aantal tafels en 
banken in gebruik hadden. Jammer, want hierdoor moesten andere verenigingen noodgedwongen 



-2- 

bij andere standen gaan ‘bedelen’ voor een tafel en een bank. Dit wordt zeker een aandachtspunt 
bij de volgend editie. 

 Boortmeerbeek Feest! duurt in principe tot 18 uur; jammer dat sommige standen al lang 
opgeruimd zijn tegen dat uur. 

 
 
5. KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2017 – zondag 19 november 2017 
Bedoeling is een nieuwe, jaarlijks weerkerende activiteit voor jongeren op te starten. Dit jaar bestaat 
dit uit een tentoonstelling met werkjes van 6- tot 12-jarige artiesten in het gemeentehuis. Deze 
tentoonstelling loopt tot aan de kerstvakantie. Daarnaast krijgt elke jongere tussen de 6 en 12 jaar 
krijgt dan kans om zijn kunstzinnig talent (muziek, dans, acrobatie, enz.) te tonen. 
Muziek-, dans-, tekentalent, acrobatie..  alle kunsten kunnen. 
In de Vrije Basisschool Boortmeerbeek kan men deelnemen aan een workshop met de circusschool en 
een project, begeleid door Artfeelings, waarbij een groot kunstwerk wordt gecreëerd dat later in het 
straatbeeld een plaats zal krijgen. 
 
 
6. GEDICHTENDAG 2018 
Gedichtendag zelf vindt plaats op donderdag 25 januari 2018. De gemeente organiseert samen met de 
gemeente Haacht en HaBoBIB op zaterdag 27 januari 2018 in de voormiddag in de bib een rits 
activiteiten rond poëzie. Zo zal er een ‘versmarkt’ door Jeugd en Poëzie vzw zijn waar kinderen 
spelenderwijs kennis kunnen maken met poëzie. 
Ook DRUK zal aanwezig zijn! Druk is de mobiele drukinstallatie van Artforum en staat voor iedereen 
ter beschikking. Bij DRUK ontwerp en druk je samen met een kunstenaar jouw eigen postkaart of 
affiche.  
 
Inwoners van de gemeente worden via de gebruikelijke kanalen uitgenodigd om zelf een gedicht te 
schrijven. Deze zullen ook dit jaar weer op enkele openbare plaatsen in de gemeente worden 
opgehangen. Gedichten kunnen worden ingezonden tot maandag 20 november 2017. Op het tijdstip 
van de cultuurraad werden reeds vier inzendingen ontvangen. 
 
Tot slot, tijdens de Kerstvakantie zal tijdens de gemeentelijke vakantiesnack voor kinderen twee dagen 
worden gewerkt rond gedichten, verzen e.d.  Jeugd en Poëzie vzw zal er twee workshops begeleiden. 
 
 
7. CULTUURSUBSIDIES 2017 
Voor de subsidies is er in 2017 opnieuw een budget van 17.000,00 EUR beschikbaar. De belangrijkste 
voorwaarden voor erkenning en het bekomen van subsidies zijn:  
 Er zijn twee hoofdcategorieën, namelijk verenigingen in het kader van het sociaal-cultureel werk 

en verenigingen die zelf artistiek werk tot stand brengen. Het subsidiebedrag van deze twee 
categorieën is verschillend. 

 Zetel en hoofdactiviteit zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente. Voor 
grensoverschrijdende verenigingen (Haacht-Station) geldt een afzonderlijke regeling; 

 De vereniging is geen onderafdeling van een reeds door het gemeentebestuur erkende vereniging. 
 De vereniging heeft een eigen bestuur én een eigen bankrekening. 
 Minstens30% van de leden is inwoner van de gemeente. 
 Minstens tien leden van de vereniging wonen in de gemeente. 
 Elk jaar minstens 10 activiteiten in Boortmeerbeek organiseren, waarvan er minimum drie 

openstaan voor alle inwoners van de gemeente. 
 Bij het indienen van de aanvraag tot erkenning is de vereniging al minstens zes maanden 

werkzaam. Subsidies zijn pas mogelijk vanaf het begin van het volgende kalenderjaar. 
 De grondwettelijke principes rond niet-discriminatie waarborgen. 
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 Verenigingen die actief participeren aan de cultuurraad krijgen een kleine stimulans. 
 Mits een duidelijke motivering kan het college van burgemeester en schepenen besluiten af te 

wijken van een of meer van deze voorwaarden. 
 

 
8. VARIA 
Net zoals bij de andere adviesraden is het de bedoeling dat ook de cultuurraad een bijdrage levert aan 
de inspiratienota die de gemeentelijke administratie uitwerkt ten behoeve van het nieuwe 
gemeentebestuur. Bedoeling van een inspiratienota is op een bevattelijke wijze een aantal thema’s 
naar voren te schuiven die het volgende bestuur kunnen inspireren bij de opmaak van hun 
beleidsplannen. Concrete afspraken hierover zullen nog worden rondgestuurd. 
 
 
 
 AGENDA 
 
iedere maandag Straffe madammen bij Artfeelings 
24/11/17  kinderdiner - toneel+knutselen - schattentocht 
24/11/17  Pionnen en dobbelstenen - Landelijke Gilde 
1/12/17  Ondeugend ouder worden - landelijke Gilde 
2/12/17  avondwandeltocht - KVLV Hever 
7/12/17  Hoe lastige mensen de baas kunnen ? Neos 
8, 15 en 22/12/17  kerstkransen maken bij Artfeelings 
09/12/17  Tentoonstelling 't Pallet en Artfeelings 
10/12/17  Kerstmarkt Schiplaken - KVLV 
16/12/17  Kerstconcert KH de Eendracht + verkoop kerstrozen 
16/12/17  kerstconcert Albertieners 
21/12/17  Kerstmarkt met betre stroomvoorziening! 
24/12/18  Kerstviering Crescendo 
26/12/18  U zijt Wellekome Davidsfonds + Koor Heilige Familie + Koor Hever 
31/12/17  Koekenzingen 

 
07/01/18  wandeling - KWB Hever 
14/01/18  Aperitiefconcert Landelijke Gilde + KVLV Schiplaken 
21/01/18  Junior Journalist + Toast Literair - Davidsfonds 
27/01/18  Katogentocht Landelijke Gilde 
27/01/18(vanaf) Bommen in de barak van de Morgenster 
28/01/18  Nieuwjaarsbrunch Westvlamigranten 
 
 
 
 
VOLGENDE VERGADERING MAANDAG 12 FEBRUARI 2018 
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Voorzitter 
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Bevoegde schepen 
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