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CULTUURRAAD

Zitting van 15 februari 2016
Aanwezig:
KVLV Schiplaken - Koor Heilige Familie - VTB Kultuur - K.F. Albert Hever - Koninklijke Landelijke Gilde
Schiplaken - Heverse Film- en videoclub - KVLV Hever - De Postiljon - OKRA Hever – Davids fonds Culturele
Kring - FEMMA Boortmeerbeek - Crescendo koor BMB - Lenske Boortmeerbeek KT De Morgenster – OKRA Schiplaken - Jong Femma BMB – Natuurpunt – Westvlamingranten – toneelkring
De Vlieg – ’t Palet – Parochiekoor Hever – Neos – K.H. De Eendracht – Gezinsbond Haacht-Station - Karin
Derua, bevoegde schepen en Gemeenteraadslid - Sophie Moons, administratie
Verontschuldigd: SPLUS

1.

GOEDKEURING VERSLAG CULTUURRAAD 16/11/15

De cultuurraad keurt het verslag van de vorige vergadering goed na toevoeging van K.H De Eendracht aan de
aanwezigheidslijst en de activiteit van de Postiljon van 6 maart 2016.
Het verslag zal opnieuw verzonden worden samen met dit verslag.
2.

SUBSIDIES

Karin Derua licht toe hoe de ontvangen bedragen van de subsidies van 2015 berekend werden.
Totaal bedrag voor subsidies aan cultuur en socio-culturele verenigingen: 17.000,00 EUR
15% zijnde 2.550,00 EUR wordt voorbehouden voor de aanwezigheid op de cultuurraad en de medewerking
aan gemeentelijke activiteiten.
In totaal waren er 88 aanwezigheden/medeweringen wat maakt dat er per deelname een subsidie van
28,975 EUR uitgekeerd werd.
Het restbedrag zijnde 14.450,00 EUR werd in 2 gelijke delen verdeeld.
7225,00 EUR voor de cultuur verenigingen; 7225,00 EUR voor de socio-culturele verenigingen.
In 2015 waren er 11 cultuur verenigingen die recht hadden op een basissubsidie van 722,50 EUR en 18 socioculturele verenigingen die recht hadden op een basissubsidie van 412,85 EUR.
In 2016 deelt de Vlaamse overheid minder subsidie uit aan de gemeenten. Er zal om en bij een verlies van
5% zijn. De kans is reeël dat dit verschil doorgetrokken zal worden naar alle uitgaven van de gemeente.
3.

FEEST VAN DE FOLK

Vrijdag 29 april 2016: Feest van de Folk – optreden J(e)an Marcel
Jan Vanden Bergh speelde als jonge gast in een aantal Belgische bands: Disaster, Ian and Ian, King Nero,
Nuwanda,… Hij speelde op verschillende festivals telkens met eigen Engelstalig werk. Nadien gooide hij het
over een andere boeg en concentreerde zich op het schrijven van musicals waarmee hij tot op heden
professioneel mee rondtrekt doorheen scholen in Vlaanderen. Van deze musicals verschenen reeds vijf CD’s
die duizenden kinderen nog elke dag draaien.

-2Eind 2014 wou hij zijn droom waarmaken en een nederlandstalige jazzpop CD maken. Geïnspireerd door Zaz,
Absynth Minded, Soul Coughing en omringd door ervaren jazz-, pop- en rockmuzikanten leidde dit onder de
naam J(e)an Marcel tot ‘Het ritme van de maan’, waarop hij speelse jazzpop songs brengt, afgewisseld met
mooie ballads.
In het kader van het Feest van de Folk kan men om 20 uur een gratis optreden van J(e)an Marcel bijwonen in
de stemmige Onze-Lieve-Vrouwekerk van Hever.

4.

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN 2016

De Week van de Amateurkunsten (WAK), een kunstweek voor en door iedereen die met kunst bezig is, loopt
in 2016 van vrijdag 29 april t.e.m. zondag 8 mei. En ook dit jaar zet Boortmeerbeek traditiegetrouw zijn beste
beentje voor. Tijdens de WAK willen we die duizenden mensen, die in hun vrije tijd kunst beoefenen, de kans
geven hun kunst te tonen.
Dansers, schrijvers, beeldend kunstenaars, zangers, muzikanten, toneelspelers, fotografen, enz. Iedereen
kan meedoen met de WAK!
Het thema van 2016 MATCH verwijst naar samenwerking en partnerschappen. We roepen op om de handen
in elkaar te slaan. Vind je MATCH, spreek anderen aan, bundel de krachten, de energie, de inspiratie en jullie
netwerk. Met MATCH beogen we dat organisaties, kunstenaars, buren, sectoren, generaties… elkaar vinden.
Kunstenaarscollectieven, duo’s, blinddates, over de grenzen heen,… het kan allemaal onder MATCH. Maar
MATCH staat ook voor artist battles, wedstrijden, recordpogingen… ook kunst kan een competitief kantje
hebben. Laat je gaan, word uitgedaagd en verleg zo je grenzen. En MATCH, da’s ook deelnemen voor de
sport, uit passie en liefde voor de kunst. Voor ontspanning en vriendschappen. Jij en je kunst kunnen ook
een ‘perfecte match’ zijn. Dat en nog veel meer ter inspiratie om met MATCH aan de slag te gaan tijdens de
WAK.
Al jaren houden we ons in Boortmeerbeek aan de vaste waarde van de tentoonstelling, al dan niet uitgebreid
met andere activiteiten. Dit jaar willen we graag een frisse wind blazen en overgaan tot een gevarieerde
kunstenroute van 1 dag op zondag 1 mei 2016 van 13 - 18 uur.
De bezoekers aan de WAK kunnen die dag de kunstwerken van de deelnemers bewonderen bij inwoners
thuis, in hun atelier, op een locatie waar hun kunst het best matcht of ….een plek dat bezoekbaar is voor het
publiek.
Ida Van Rillaer informeert of deelnemers ook in het cultuurhuis kunnen demonstreren. Dit is helaas niet
meer mogelijk daar het cultuurhuis volledig afgehuurd is voor een tentoonstelling van kunstkring PI. Karin
Derua reikt voor Ida een oplossing aan in de GBS. Ook de school doet mee met enkele kunstwerken. In het
gebouw vinden we zeker wel een plaatsje om ook de postzegelkring onder te brengen.
Nieke Deleebeeck die ook zal tentoonstellen met kunstkring 't Palet vraagt of er tenten kunne geleend
worden bij de gemeente. Tenten heeft de gemeente niet, kunstenaars kunnen wel beroep doen op de gratis
bruikleen van tafels, banken, tentoonstellingspanelen,...
Inschrijvingsformulieren werden ter beschikking gelegd voor de geïnteresseerden

-35.

SPORT EN CULTUURLAUREATEN 2016

Tijdens de jaarlijks weerkerende avondvullende show van de sport en cultuurlaureaat worden de meest
beloftevolle Boortmeerbekenaars gehuldigd. Daarnaast wordt er ook een vrijwilliger van het jaar bekroond
en de ploegen die kampioen speelden
Inwoners die zich het afgelopen jaar zowel individueel als in clubverband, op sportief of cultureel vlak wisten
te onderscheiden komen in aanmerking om gehuldigd te worden voor hun prestaties van 2015.
Op 18 mei 2016 zullen wij de prestaties van 2015 huldigen. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar mogelijke
laureaten. Dus ken je iemand die in 2015 een unieke sport- of cultuurprestatie of een bijzondere verdienste
leverde? Laat het ons dan weten.
De voordrachten voor de sport- en cultuurlaureaten 2015 en de vrijwilliger van het jaar moeten vóór vrijdag
26 februari 2016 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat
2, 3190 Boortmeerbeek - of via mail op vrijetijd@boortmeerbeek.be
Lies Asselman vraagt of ook verenigingen op zich voorgedragen kunnen worden als vrijwilligersorganisatie of
dat dit enkel personen kunnen zijn. Karin geeft het voorbeeld van onze vrijwilliger van het jaar 2014, dus de
bekendmaking vorig jaar. De winnaar was een duo. Dus ja een ploeg (of vereniging) vrijwilligers kan ook
voorgedragen worden.
6.

VRIJWILLIGERSVERZEKERING

Gratis verzekering voor vrijwilligers via de provincie Vlaams Brabant gefinancierd door middelen van de
Nationale Loterij.
De verzekering dekt 100 vrijwilligersdagen per kalenderjaar.
(1 vrijwilligersdag is elke kalenderdag dat 1 vrijwilliger verzekerd is)
2x 100 dagen extra aankopen via www.belfius-verzekeringen.be/vrijwilligerswerk
via www.vlaamsbrabant.be/vrijwilligersverzekering vraag je een erkenningsnummer aan.
De provincie stuurt je een erkenningsnummer (max. 6 weken na je aanvraag) dit nummer blijft geldig zolang
de organisatie bestaat.
Doe aangifte van je activiteit ten laatste 3 werkdagen voor je activiteit op de website van Belfius
meer info via www.vlaamsbrabant.be/vrijwilligerswerk of 016/26 73 67
7.

WEBSITE

Ondertussen is de nieuwe website van de gemeente Boortmeerbeek 1 jaar online. Op deze website is ook
een gedeelte voor de verenigingen gereserveerd. Het is de bedoeling dat je hier zelf je vereniging voorstelt.
Voor de correcte weergave, uploaden van foto of logo en wijzigingen sta je zelf in.
Heel wat verenigingen vervolledigden al hun gegevens, kijk zeker eens na hoe jouw vereniging overkomt.
De werkwijze hoe en het paswoord zijn in der tijd allemaal bezorgd aan de persoon die vermeld staat als
contactpersoon bij jouw vereniging. Als dit gewijzigd moet worden kan je altijd Karina Bolsenbroek van het
secretariaat hiervoor contacteren. Zij kan je ook helpen bij vragen.
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CURSUS AED

In deze cursus “reanimatie en defibrillatie in kader van Hartveilig Boortmeerbeek” van 3 uur, worden de
volgende onderwerpen behandeld, namelijk reanimeren (waaronder benadering bewusteloos slachtoffer
zonder ademhaling, alarmeren hulpdiensten), defibrilleren (gebruik AED) en stabiele zijligging. Na het volgen
van deze cursus krijgt elke deelnemer een attest van reanimeren en defibrilleren. Maximum aantal
deelnemers is 16 personen.
Deze cursus gaat door op dinsdag 12 april 2016 van 19 uur tot 22 uur, in het zaaltje achter de cafetaria van
de sporthal, Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek. De deelnameprijs is gratis, maar wel verplicht inschrijven
bij de dienst vrije tijd.
Wist je dat?!
er een AED toestel in de inkomhal van de sporthal aanwezig is
er aan de buitengevel van het gemeentehuis een AED toestel hangt
er een mobiel AED apparaat beschikbaar is in de gemeentelijke basisschool
9.

VARIA
 Willy van den Brande vraagt naar de ware toedracht van de geruchten die hij opving over het gratis
gebruiken van de raadzaal voor spreekbeurten.
Karin Derua geeft aan dat dit absoluut niet de bedoeling is. In heel speciale gevallen is dit al wel een
keer toegestaan door het CBS maar je kan niet spreken van een frequent gebruik.
Het cultuurhuis leent zich perfect voor spreekbeurten.
Binnenkort zal de gemeente samen met HaBoBIB 12 nieuwe laptops aankopen. Deze zullen kunnen
gebruikt worden door verenigingen.
 Wist je dat?!
je kapotte straatlampen kan melden op www.straatlampen.be
overlopende beken kan melden bij infrax op 078/35 34 33
 Nieke Baudet vraagt of de tent van de gemeente ook kan uitgeleend worden voor bvb. de WAK.
Karin Derua bevestigd dat dit NIET kan. De nieuwe tent, trouwens met opdruk van het gemeentelijk
logo, wordt niet uitgeleend aan verenigingen. Ze dient louter voor eigen gebruik bij gemeentelijke
activiteiten of voor noodsituaties.
 Gedichtendag 2016. In Boortmeerbeek waren er dit keer slechts 3 dichters. De samenwerking met
organiserende gemeente Keerbergen liep niet zo vlot. De afgesproken toegangsprijs voor het
literaire evenement werd eenzijdig opgetrokken tot 15 euro. Dat hield mensen tegen om naar de
voorstelling te gaan kijken.
 activiteiten:
De Postiljon
Crescendo
Davidsfonds

6/3/16
12/3/16
22/3/16

16e nationale Filateliebeurs in cafetaria v/d sporthal
laat ons een bloem - Gildezaal Boortmeerbeek
De Nacht van de geschiedenis - Carpus Hever

volgende vergadering: maandag 13 juni om 19 uur in de raadzaal.

Lies Asselman
Voorzitter

Karin Derua
Bevoegde schepen

Michel Baert
Burgemeester

