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CULTUURRAAD 
 

 
Zitting van 7 november 2016 

 
Aanwezig: 
Art Feelings (Hans Breemersch), Crescendo (Paula Langendries), Davidsfonds Culturele Kring (Marie-
Louise Selleslach), De Postiljon (Ida Van Rillaer), Femma Boortmeerbeek (Chris Vandenberghe), 
Gezinsbond Haacht-station (Wim Daelemans), Heverse Filmclub ( Bruno Van Hoof), Jong Femma ( 
Simonne Servaes), K.F Albert Hever (Patrick Lemmens), K.H. De Eendracht (Sofie Geens en Sara 
Delauwe), Koninklijk landelijke gilde Schiplaken (Bernard Houpeline), Koor Heilige Familie ( 
Alfonsinne Mathijs), KT De Morgenstar ( Rita Verschueren), KVLV Hever ( Celina Vandenbroeck en 
Emmy Sneyders), KVLV Schiplaken (Lies Asselman), KWB Boortmeerbeek (Godelieve Vandenacker), 
KWB Hever (Herman De Coster), Lenske Boortmeerbeek ( Rik Jennes), Natuurpunt (Tom Meulemans), 
Neos (Willy Vandenbrande), Okra Schiplaken (Karin Derua), Okra Boortmeerbeek (Rita Van den 
Balck), Okra Hever (Jozef Crabs en Van Loo Anny), SPLUS (Josée Naets), 't Palet (Magda Vermeulen en 
Nieke Baudet), Toneelkring De Vlieg (Raf Bal), VTB Kultuur (Chris Glorie), Westvlamigranten 
(Vandenberghe Chris) 
 
1. GOEDKEURING VERSLAG CULTUURRAAD VAN 13/6/2016 
 
De cultuurraad keurt het verslag van de vorige vergadering goed. 
 
2. SAMENWERKING ANTENNE ALTIJD GESLAAGD 
 
2e jaar op rij samenwerking met Keerbergen in de Antenne 'Noord Dijleland'. 
Planningsvergadering in januari voor seizoen 2017 - 2018 
verenigingen kunnen ideeën, suggesties, samenwerkingen voorstellen tot uiterlijk 15 januari. 
Om het traditionele verenigingsleven te versterken en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. 
Welke cursussen? nadruk wel dat de cursus niet bedoeld is voor je eigen leden maar voor nieuwe 
mensen te laten kennismaken en op die manier nieuwe leden te werven. 
 
'T Palet zou graag nog eens een workshop / cursus zien over poëzie..... eventueel naar aanleiding van 
Gedichtendag 2018 wanneer deze weer in Boortmeerbeek zal plaatsvinden. 
 
Artfeelings vindt dat de organisatie van dergelijke 'laagdrempelige' vormingen en thema kampen in 
de schoolvakanties concurrentie is voor de werking van de verenigingen. 
Voor de gemeente is er wel een rol weggelegd in het aanbieden van taalkampen. 
 
 
3. EVALUATIE BOORTMEERBEEK FEEST / UIT IN BOORTMEERBEEK 
 
Deelnemende verenigingen aan de 3e editie van BoortmeerbeekFeest! 
Zie punt 6 cultuursubsidies 
 
Een schitterende aanwezigheid van de cultuurverenigingen.  
 
Volgende editie zondag 3 september 2017 
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suggesties en opmerkingen: 

• een groepje of bandje laten optreden tijdens een bedankingsdrink voor alle aanwezige 
vrijwilligers 

oké maar - na een lange dag stand opzetten, bemannen en afbreken zijn de meeste moe. Het 
eerste jaar van Boortmeerbeek feest was er ook effectief een groepje die kwam spelen en 
iedereen was naar huis. 
• nadenken over hoe we de standen uitnodigender kunnen maken. 
zoektocht 
stempelkaart 
pokemon 
puzzel(stukjes) verstoppen 
• aparte promotie voor de wandel en fietstocht 
• fietstocht gericht op jonge gezinnen 

 
 
4. VERENIGINGSREGISTER WEBSITE 
 
alle verenigingen die hun gegevens op de gemeentelijke website niet hebben aangevuld zijn op non-
actief gezet. Wil je graag met de gegevens van je vereniging in de verenigingengids staan kom je best 
langs/ neem je contact op met het secretariaat. Zij helpen u graag verder. 
De lijst met de verenigingen die gepuliceerd zijn en welke niet kan geraadpleegd worden bij sophie. 
 
Niet vergeten je activiteiten, die plaatsvinden in de gemeente (uitstappen naar elders worden niet 
automatisch opgeladen op onze website maar misschien wel op die van de gemeente waar het 
evenement plaatsvind) in te voeren in de uit databank. 
Voor de lichtkrant kan je gebruik maken van het formulier op de gemeentelijke website (bij over 
Boortmeerbeek - Lichtkrant) waar je een duidelijk beeld krijgt van het aantal karakters mogelijk per 
regel (20 karakters - 6 lijnen) Uiteraard kan je hiervoor ook steeds langskomen bij het secretariaat 
van het gemeentehuis. 
 
 
5. NIEUW RESERVATIESYSTEEM CULTUURHUIS 
 
heel wat verandering op til voor gebruikers van het cultuurhuis. 
 
de toegang: 
De sleutel zal een van de komende weken verdwijnen en vervangen worden door een batch. 
De Batch zal in het gemeentehuis geprogrameerd kunnen worden zodat zij de deur voor u op het 
gereserveerde moment zal kunnen openen. 
wel opletten voor de vaste gebruikers. enkel gereserveerde momenten kunnen op voorhand 
opgeladen worden, extra reserveringen zullen op de kaart in het gemeentehuis ook extra moeten 
opgeladen worden. 
 
de reservering: 
momenteel is de dienst vrijetijd volop bezig met het voorbereiden van een nieuw reservatiesysteem 
dat de gebruiker online de mogelijkheid bied om na te kijken of een zaal vrij is voor boeking en deze 
reservatie ook online te maken. Dit nieuwe reservatiesysteem zou vanaf 1 januari operationeel 
moeten zijn. 
 
Uiteraard wordt voor deze aanpassingen nog een uitlegmoment voorzien waarop u als (toekomstige) 
gebruiker uitgenodigd zal worden. 
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de regelmatige gebruikers zouden graag een nummer voor noodgevallen hebben. wie contacteren ze 
best indien een panne of ander noodgeval?  
 
6. CULTUURSUBSIDIES 
 
Totaal budget: 17.000EUR,  
Zetel en hoofdactiviteit zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente. Voor grensoverschrijde 
verenigingen 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 Boortmeerbeek; 
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 6 maanden werkzaam. 
Subsidies zijn pas mogelijk vanaf het begin van het volgende kalenderjaar. 
De grondwettelijke principes rond niet-discriminatie waarborgen. 
 
Mits een duidelijke motivering kan het college van burgemeester en schepenen besluiten af te wijken 
van een of meer van deze voorwaarden. 
 
aanwezigheden cultuurraden 2017       CR 15/2/16       CR13/6/16       CR7/11/16     BMBFeest 
Artfeelings       v  v  x 
Davidsfonds     v  v  v  x 
De Postiljon     v  v  v  x 
Femma      v  v  v  x 
Gezinsbond Haacht station   v  v  v 
Heverse filmclub    v  v  v  x 
Jong Femma     v  v  v 
Koninklijke Fanfare Albert   v  v  v  x 
Koninklijke Harmonie De Eendracht  v  v  v  x 
KT De Morgenster    v  v  v  x 
KVLV Hever     v  v  v  x 
KVLV Schiplaken    v  v  v   
KWB Boortmeerbeek      v  v   
KWB Hever       v  v   
Landelijke gilde Schiplaken   v  v  v  x 
Lenske Boortmeerbeek    v  v  v  x 
Natuurpunt     v    v 
Neos      v  v  v  x 
Okra Boortmeerbeek    v  v  v  x 
Okra Hever     v  v  v  x 
Okra Schiplaken     v  v  v  x 
Parochiekoor Hever    v    v 
S Plus        v  v 
t Palet      v  v  v  x 
Toneelkring De Vlieg    v  v  v  x 
VTB Kultuur     v    v  x 
Westvlamigranten    v  v  v 
Zangkoor Crescendo    v  v  v  x 
Zangkoor Heilige Familie   v  v  v 
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7. VARIA 
 
18/2 fotosalon   't Lenske     Den Breugel te Haacht 
21/11 lezing: Geef darmkanker geen kans Landelijke gilden Schiplaken Bosuil 
26/12 U zijt welgekome Parochiekoor Hever   Kerk Hever 
27/11 Filmprojectie  De Postiljon en Heverse Filmclub cafetaria sporthal 
22/12 Gemeentelijke kerstmarkt dorp Boortmeerbeek 
1/12 Sinterklaas en zwarte piet op de wekelijks markt 
31/12 Koekenzingen in de dorpskernen 
28/1 Pazi di Parole n.a.v. gedichtendag gemeenten Boortmeerbeek en Haacht en HaBoBIB 
 
volgende cultuurraden: 13februari - 19 juni en 6 november 2017 telkens om 19 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis 
 
 
Lies Asselman 
Voorzitter 

Karin Derua 
Bevoegde schepen 

Michel Baert 
Burgemeester 

  

 


