
Algemene Vergadering Cultuurraad 

Woensdag 30 november 2016 – 20u 

 

 

Aanwezig: 

• Jan Lenaerts – Voorzitter en 5 voor 12 

• Marie-Jeanne Eulaerts – Femma 

• Anni Wastiels – Samana 

• Betty Gigas – Crea Hoeilaart 

• Chris Coppin – Seniorenraad 

• Herman Devyver – Ruusbroeckoor 

• Jan Vanloo – WC Beukenootje 

• Josiane De Becker – KLEM 

• Monique Vandenput – Catechesewerking 

• Mia Soret – Davidsfonds 

• Paul Vanloo – VTB Kultuur 

• Jacky Mees – Vosdelle 

• Philippe Ghekiere – Kunstkring Hoeilaart 

• Erwin Gysens – Vrienden van ’t Lindeke  

• Danny De Rudder – ’t Genootschap 

• Maryleen Bockstal – Sint-Clemenskoor 

• Monique Vandervaeren – Zoniën Internet 

• John Kumps – Willemsfonds 

• Leen De Rudder – Gezinsbond 

• Jaak Vundelinckx – Nero’s Muzikanten 

• Roger Vanhellemont – De Jonge Druivelaar 

• Elke Van Thielen – Samen Voor 

• Greta Uyttenbroeck – Heemkundige Kring 

• Thea Derks – Deskundige 

• Els Uytterhoeven – Schepen  

• Katrien Claes  - Secretaris (verslag) 

  

 Verontschuldigd: 

• Liesbeth Vanderlinden - Reintje 

• Annemieke Ooteman - OOKI Babycafe 

• Pieter Muyldermans – Blauwe Vinken 

• Karine Vanslembrouck - APKO 

• Patrick Charlier - deskundige 

• Maarten Bresseleers – deskundige 

• Maggy Lietaert – OKRA  

 



Afwezig: 

• Anke Claassen – Oudercomité Het Groene Dal 

• Natalia CHeiko – Oudercomité Sint-Clemens 

• Olaf Galekop/Dorien Van Essche – Blueprint vzw 

• Rik Verhaeghe – BIB Hoeilaart 

• Michel Van Mullem  - deskundige 

• Hilde Vande Hende – deskundige 

 

VERSLAG 

• Goedkeuring verslag AV Cultuurraad 29.09.2016 

o Het verslag werd goedgekeurd. 

 

• Toelichting Interradenoverleg – 04.10.2016 

 

o De gemeentesecretaris is de secretaris van het Interradenoverleg. Hij heeft samen 

met voorzitter Erwin Gysens het overleg in goede banen geleid. 

o Er werd door de verschillende adviesraden gevraagd naar een evaluatie van de 

‘afsprakennota’ tussen CBS en de adviesraden door De Wakkere Burger. 

� De Schepen deelt mee dat de evaluatie intern zal gehouden worden. De 

offerte van de Wakkere Burger valt veel te duur uit. 

o Organisatie Nieuwjaarsreceptie: zondag 8 januari 2016 

� Er werd afgesproken om bij de verschillende (advies)raden de oproep te 

doen naar helpende handen. 

�  

• Toelichting overleg Beleidsplan Cultuur 2017 – 27.10.2016 (Els Uytterhoeven) 

 

- Beleidsplan Schepen Els Uytterhoeven: zie bijlage 

 

- Inzet op de valorisatie GC Felix Sohie 

o Betere opvolging van de zaalhuur (met de website) en de onthaalbalie 

o Nieuwe en meer functionele openingsuren van de onthaalbalie GC Felix Sohie: 

� Aantal uren blijft gelijk 

� Woensdagavond tot 19u, vrijdag avond tot 17u 

� Elke voormiddag van 8u15 tot 12u30 

o Cafetaria: hogere bezettingsgraad en samenwerking met GVS Drinks 

o Digitale ticketing Vrije Tijd: integratie speelplein en sportticketing 

o Investeringen als sleutelbox, alu-frame, promokaders in het gebouw, sfeerverlichting 

theaterzaal, herinrichting burelen 

o Aanwerving Theatertechnicus 4/5 

o Inzetten op familieprogrammatie, films, vorming, workshops ism BIB 

o Afspraken en inzet controle en poets van het GC Felix Sohie 

o Evaluatie infrastructuurreglement met vereenvoudiging tarieven + opname van 

regeling en tarieven theatertechniek 

 

 



- Erfgoed 

- Feestelijkheden: 

o Meifeesten in handen van vzw Doendervolk in 2017 (20ste meifeesten) – 10.000€ 

exclusief Meicrossen of cultureel evenement (2500€) 

o Wijk in de Kijker: nog geen kandidaten gemeld voor 2017 – 3500€ 

o Wijkfeesten: 2500€ 

o Culturele evenementen (Hoeilaart zomert, Niemandsland, pianoconcerten): 11.000€ 

o Druivenfestival (70ste editie): 211.500€ 

Verdere budgetten (zie overzicht) 

- Gemeentelijke programmatie: 38.000€ 

- Schoolprogrammatie: 10.000€ 

- Publiciteitskosten voor programmatie (1,2,3 Hoeilaart): 2000€ 

- Technische prestaties derden Gemeenschapscentrum : 5000 € 

- Subsidies aan cultuurvereniging: 8200€ 

- Projectsubsidies/Cultuurwaardebon: 9500€ 

- Subsidie aan Jazz Hoeilaart: 2000€ 

- Toelage aan Heemkundige Kring: 1350€ 

- Subsidies aan verenigingen – busvervoer: 1300€ 

- Toelage aan Cultuurraad: 620€ 

- Subsidies aan verenigingen ihkv theatertechnische ondersteuning: 5000 

- Subsidies aan Nero’s Muzikanten: 500€ 

 

Opmerking op de nieuwe openingsuren Onthaalbalie GC Felix Sohie: 

- Als het onthaal gesloten is, hoe kunnen we  Hoeilaart op de kaart zetten als toeristen drie 

namiddag per week niet terecht kunnen aan het onthaal? 

- De dienstverlening van de Dienst Vrije Tijd gaat op deze manier achteruit. 

- Het wordt als positief bestempeld dat het onthaal 2 dagen per week ’s avonds geopend is. 

 

Adviezen 

- Aanvraag erkenning Blueprint vzw:  

o Hun erkenning wordt negatief geadviseerd. Blueprint organiseert activiteiten die 

weinig met cultuur te maken hebben. 

- Aanvraag erkenning Royal Dansclub:  

o Royal dansclub is een dansvereniging (ballroomdansen) die vorig jaar opgestart is. Zij 

organiseert elke maandagavond ballroom-dansles in het GC Felix Sohie. Er wordt een 

positief advies geformuleerd.  

� Erwin Gysens maakt de bedenking of Royal Dansclub niet beter een 

erkenning aanvraagt bij de sportraad. Katrien Claes onderzoekt of er naast 

de erkenningsaanvraag bij Cultuur ook een aanvraag is ingediend bij de 

sportraad. 

 

 



Activiteiten 

Terugblik activiteiten:  

- Vrijetijdsbeurs:  

o Zie bijlage. 

o Nood aan een presentator die via PA optredens, sessies etc … aankondigt 

o Meer communicatie en meer samenwerking met de verenigingen  

o De combinatie met de verwelkoming nieuwe inwoners: positief 

o Gezelliger dan andere jaren 

o Te lang geduurd: een voormiddag of een namiddag zou voldoende zijn. 

- Arnout Hauben – Ten oorlog - WOI 

o Geslaagde avond 

o 92 toeschouwers 

o Interessante lezing over WOI, gebracht door een boeiende en amusante en 

charmante verteller. 

Komende activiteiten: 

- Eindejaarsetentje Cultuurraad: 7 december 2016.  

o De aanwezigheidslijst wordt rondgegeven 

o Het menu is op voorhand gekend, de prijs per persoon bedraagt 15€. 

- Nieuwjaarsreceptie 8 januari 2017 

o Katrien zal een oproepje via mail doen met de vraag om te komen helpen: 

� OPBOUW - 10u: alle materiaal klaarzetten (3p) 

� AFBOUW - 14u30: mee afwassen en opruimen (3p) 

- Hoeilaartse Parel 

o Reglement: data aanpassen 

o We gaan op zoek naar een geschikt moment om de Hoeilaartse Parel 2017 uit te 

reiken: gekoppeld aan de Vrijetijdsbeurs? Gekoppeld aan de Meifeesten? Aparte 

avond? In combinatie met (aperitief)concert? 

� De voorkeur gaat uit naar een aparte avond of voormiddag, eventueel met 

muzikale omlijsting 

� We zullen op het volgende DB de knoop doorhakken. 

o We maken in het voorjaar werk van nominaties. Tegen volgende AV verwachten we 

nominaties van de raadsleden. Katrien zorgt voor een nominatieformulier en bezorgt 

dat aan alle raadsleden. 

- Pianoconcerten:  

o herneming van het idee. 

o We verzamelen geschikte pianisten uit Hoeilaart die zich eerder bij een oproep in De 

Serrist en Hier Hoeilaart aangeboden hebben. Jan gaat te rade bij Beatrijs; Katrien 

bekijkt aan de hand van de agenda van GC Felix Sohie wanneer de Theaterzaal nog 

vrij is op een zondagvoormiddag in voorjaar 2017. 

Varia 

Sommige raadsleden komen terug op een besprekingspunt van vorige raad: het budget 

Openingsavond Druivenfestival 2016. 

- Het bedrag van 50.000 € als kostprijs van de openingsavond dat vorige vergadering werd 

aangehaald, werd volgens sommige aanwezigen bevestigd door de burgemeester. Monique 



Vandervaeren en Danny De Rudder willen aan de rest van de Algemene Vergadering laten 

weten dat ze vorige cultuurraad de waarheid hebben gesproken. 

- Schepen Els Uytterhoeven licht toe dat het budget van de openingsavond in 2015 (Radio 

Modern) neerkwam op 45.000 € versus de openingsavond van 2016 (Lights in Motion) op 

52.000€. 

- Erwin Gysens, voorzitter van het comité van het Druivenfestival, benadrukt nogmaals dat 

deze bedragen correct moeten geïnterpreteerd worden. Hij legt uit dat in de afrekening van 

het Druivenfestival 2016 een bedrag van 19.398€ is opgenomen voor het openingsspektakel 

van Lights in Motion. Ter vergelijking, in 2015 was dit voor Radio Modern 15.000€. 

- Daarenboven dekt het vermelde bedrag van 45000€ (2015) en 52.000€ (2016) bijkomende 

budgetposten als : 

o De technische ondersteuning voor de openingsavond 

o De technische ondersteuning voor de activiteit op zondagnamiddag (2015) 

De technische ondersteuning voor het concert van maandagnamiddag 

o Aankleding van de kerk/sporthal voor het hele weekend 

o Huur tafels en stoelen voor het hele weekend 

o Togen, frigo’s voor het hele weekend 

o Huur wc container voor het hele weekend (2016) 

o Huur kerk voor het hele weekend (2016) 

 

Deadline voor de teksten en beeld van 1,2,3 Hoeilaart: 1 december 2016 

Deadlines voor aanleveren materiaal voor Hier Hoeilaart – Maandelijkse data voor 2017. 

Volgende vergadermomenten in 2017: 

• Donderdag 16/03/2017 

• Donderdag 01/06/2017 

• Donderdag 05/10/2017 

• Dinsdag 05/12/2017 

 

 

 


