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CULTUURRAAD 
 

 
Zitting van  10 december 2018 

 
1. AANWEZIGHEDEN 
 
Aanwezig: Art Feelings (Bremersch Hans); Crescendo Koor Boortmeerbeek (Langendries Paula); 
Davidsfonds Culturele Kring (Selleslach Marie-Louise); De Postiljon (Ida Van Rillaer); Femma 
Boortmeerbeek (Henderix Mie); Gezinsbond Haacht-station (Daelemans Wim); Heverse Filmclub 
(Luytens Frans); K.H. De Eendracht (Delauré Sara); Koninklijke Landelijke Gilde Schiplaken (Houpeline 
Bernard); Koor Heilige Familie (Mathijs Alfonsine); KVLV Hever (Van Rompaey Linda); KVLV 
Schiplaken (Asselman Lies - voorzitter); KWB Hever (De Coster Herman); Lenske Boortmeerbeek 
(Jennes Rik); Natuurpunt (Erna Janssens); NEOS (Van den Brande Willy); Okra Schiplaken (Derua Karin 
- schepen van cultuur); Okra Boortmeerbeek (Vandenberghe Chris); Okra Hever (Crabs Jozef & Van 
Loo Anny); Oud-scouts (Barmans Hugo); Toneelkring De Vlieg (Benooit Jackie); VTB Kultuur (Glorie 
Chris); administratie (Sophie Moons) 
 
Verontschuldigd: Servaes Simonne, Lejeune Geertrui, Meulemans Tom, Rita Van den Balk, Rita 
Verschueren, Bruno Van Hoof 
 
 
2. GOEDKEURING VERSLAG 
 
De cultuurraad keurt het verslag van de vergadering van 12 februari 2018 goed. 
Echter. Er werd de opmerking gemaakt dat niemand dit verslag had ontvangen al voor de uitnodiging 
van deze vergadering, dus 9 maanden na datum. de uitdrukkelijke vraag en het belang van het 
verslag tijdig te versturen werden benadrukt. 
 
 
3. EVALUATIE VRIJETIJDSGIDS EN BOORTMEERBEEKFEEST! 
 
Eind september viel opnieuw de vrijetijdsgids in de bus. De gemeentelijke administratie vroeg naar 
feed back. Over Lay-out , inhoud,...  
Over het algemeen is iedereen hier tevreden over.  
Als antwoord op de vraag waarom alleen gemeentelijke activiteiten en activiteiten van partners 
opgenomen worden in de halfjaarlijkse gids en geen activiteiten van de verenigingen kon de 
gemeentelijke administratie wel verwijzen naar enkele mogelijkheden om activiteiten kenbaar te 
maken via gemeentelijke kanalen. 
1) Activiteiten ingevoerd in de UiT in Vlaanderen databank (www.uitinvlaanderen.be) 
komen, indien ze plaatsvinden op Boortmeerbeekse bodem, automatisch op de gemeentelijke 
website bij het onderdeel kalender.  
2) De lichtkrant in de drie dorpskernen. waar men (minimaal) 4 activiteiten per jaar op kan 
bekendmaken. Een activiteit wordt 4 weken voor start van de activiteit getoond. 
 
In de volgende editie (februari - augustus 2019) zal uitzonderlijk de verenigingenlijst opnieuw 
gepubliceerd worden. Normaal gezien wordt deze enkel in de september - januari editie vermeld 
maar door omstandigheden was deze lijst niet volledig. De aanwezige cultuurraadsleden keken de 
gegevens voor hun vereniging na, paste deze aan indien nodig. De gemeentelijke administratie rade 
aan om ook de gegevens in het verenigingen-register op de gemeentelijke website na te kijken en 
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aan te passen waar nodig. Deze gegevens moeten door de verenigingen zelf up to date gehouden 
worden. Elke vereniging heeft hier in het verleden een login en paswoord voor ontvangen via het 
gemeentelijke secretariaat (Karina Bolsenbroek) 
 
BoortmeerbeekFeest! vond plaats op zondag 2 september 2018. Veel dorps genoten zakte af naar de 
sporthal omgeving. Schepen van cultuur Karin Derua, deelde graag een dikke pluim uit aan alle 
cultuurverenigingen die ook deze editie weer sterk en talrijk aanwezig waren. 
De aanwezige standhouders hekelde het drankenaanbod. Door de concessie  met de brouwerij mag 
enkel de cafetariahouder dranken schenken in de sporthal. Echter het aanbod was zeer beperkt. 
De hoop en verwachting voor een ruimer aanbod in 2019 wordt geopperd. 
 
Volgend jaar vind BoortmeerbeekFeest! plaats op zondag 1 september 2019.  
Op het voorstel om er een muziekevenement aan te koppelen geeft Karin de feedback dat we dit het 
eerste jaar reeds geprobeerd hebben, In 2016 koppelde een vereniging een eigen evenement erna 
aan vast. Beide ervaringen wijzen uit dat deelnemers een aanwezigen om 17 à 18 uur te graag 
huiswaarts keren. jonge gezinnen met kinderen hebben de dag nadien hun eerste schooldag, 
standhouders zijn moe. Het accent van het evenement zelf ligt op de bekendmaking van ons eigen 
Boortmeerbeeks vereningsleven. Tijdens het evenement staat het podium ter beschikking voor 
iedereen die zijn discipline of werking wil demonstreren aan het grote publiek. 
 
 
4. CULTUURSUBSIDIES 2018 
11 cultuurverenigingen en 18 socio-culturele verenigingen diende hun aanvraag in en voldoen aan de 
vooropgestelde voorwaarden uit het subsidiereglement. 
Omdat 2018 een sukkeljaartje was qua cultuur-administratie en de geplande cultuurraden niet 
plaatsvonden op de vooraf afgesproken data en uren en er hierdoor enkele leden niet; of; op het 
verkeerde moment aanwezig konden zijn stellen we voor om de 17.000€ die voorzien is voor de 
cultuursubsidies integraal te verdelen als basissubsidie. Uitzonderlijk krijgt dus elke vereniging een 
evenredig deel zonder rekening te houden met de 15% voorbehouden aan participatie.  
 
cultuurverenigingen :772,73EUR 
Socio-culturele verenigingen: 486,10EUR (Gezinsbond Haacht - Station 236,26EUR) 
 
We voorzien de uitbetaling van de cultuursubsidies nog voor het einde jaar 2018. 
 
't Palet en Westvlamigranten stoppen vanaf 2019 met hun activiteiten en zullen hierdoor in 2019 niet 
meer in aanmerking komen voor de subsidies. 
 
Hoewel de gemeente niet van hogerhand verplicht is om cultuursubsidies te geven aan verenigingen 
licht uittredend schepen van cultuur Karin Derua toe dat het zeker wel haar bedoeling is de 
gemeentelijke subsidies zo lang mogelijk te behouden. 
 

Advies:  
De cultuurraad adviseert dat de cultuursubsidies, zoals berekend door de 
administratie, spoedig uitbetaald mogen worden.  
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5. AANKOMENDE ACTIVITEITEN 
 
Kerstmarkt op donderdag 20 december 2018 vanaf 13uur tot 22 uur 
Opstellen kan vanaf 12u - om 23u wordt de dorpskern terug vrijgegeven voor verkeer 
Er zijn ten opzichte van vorig jaar extra elektrische aansluitingen voorzien. Deelnemers hebben 
hiervoor wel een speciale 3 fasen stekker nodig. 
momenteel zijn er 85 inschrijvingen, wie last-minute aansluit kan aan het einde van het parcours  
misschien nog een plaatsje vinden. 
het parcours is het blokje rond te beginnen aan de parking aan de kerk, de dorpplaats, de parking 
vooraan aan het gemeentehuis, Pastorijstraat en Hanswijkstraat. Voor de standhouders is er parking 
achter het gemeentehuis. bezoekers kunnen de parking van de sporthal of het station gebruiken. 
De wekelijkse markt verhuisd naar de Vosweg. 
Er zal langsheen heel het parcours kerstmuziek aanwezig zijn 
 
Gedichtendag op donderdag 31 januari 2019 
Op de middag tussen 12 en 13uur in HaboBIB Haacht : Dichter bij de soep. 
De Bib trakteert iedereen op lekker warme soep. Jee Kast leert u de Slam Poët in hem kennen. 
het afsluitend literair evenement start om 20u. Ook onze plaatselijke dichters krijgen de kans om hun 
inzending voor te (laten) dragen. Haachts dorpsdichter Lies Koopman zal een aantal van haar werken 
voordragen en het geheel zal opgeluisterd worden door een streepje live muziek. 
Vanuit Boortmeerbeek hebben we 8 gedichten van 5 letterkunstenaars. Kom gerust vrijblijvend 
(gratis) meeproeven van deze avond. 
 
 
6. VARIA 
 

• De Vlieg presenteert 'The Godmother' van 19/1/19 tot en met 01/02/2019 in Carpus Hever 
• Koninklijke landelijke Gilde:  Aperitiefconcert op 13/01/19 ism KLV Schiplaken, Bosuil 

Katogentocht 26/01/19 
• Davidsfonds: Toast Literair met Ludo Simons 20/01/19 in Carpus Hever 

Viering 90 jaar Davidsfonds 17/02/19 
• Koor Heilige familie 'U zijt Wellekome' ten voordelen van Quality of life Nepal' Carpus Hever 
• Crescendo swingt 30/3 
• De Vlieg brengt eind april een kindermusical en deelt een oproep naar deelnemers. Iedereen 

mag meedoen tussen de 6 en 30 jaar. repetities starten half januari. 
• In 2019 zal Koninklijke Landelijke gilde zijn 125jaar vieren met verschillende feestelijke 

activiteiten 
• Uittredend schepen van cultuur Karin Derua neemt afscheid en bedankt iedereen voor de 

samenwerking de afgelopen legislatuur met een MERCI! 
Karin Derua zal vanaf januari 2019 o.a. de taak van burgemeester op zich nemen. De fakkel 
cultuur geeft zij door aan Denis Bosny. Denis, die tot oktober voor de gemeente werkte op de 
dienst burgerzaken zal zich trouwens ontfermen over alle beleidsdomeinen binnen de dienst 
vrije tijd.  
 
 

Volgende vergadering: maandag 11 maart 2019 om 19u in het gemeentehuis / raadzaal 


