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VERSLAG OVERLEG KERNGROEP CULTUURRAAD  

 
DINSDAG 5 NOVEMBER 2019 – 20 U – GC FELIX SOHIE (LOKAAL BAKENBOS) 
 
 
AANWEZIG: 

Jan Lenaerts (voorzitter, 5voor12) 

Pieter Muyldermans (Schepen) 
John Kumps (Willemsfonds) 
Greta Uyttenbroeck (Koninklijke Heemkundige Kring) 

Marie-Paule Bockstal (Samen Voor) 
Els De Greef (Deskundige) 

Sabrina Spinnoy (Deskundige) 
Katrien Claes (secretaris, verslag) 
 
VERONTSCHULDIGD:   

 
Karine Gernaey (APKO) 

Lydia Hoskens (BIB) 
Jan Vanderstraeten (Reintje) 
Jan Van Assche (Davidsfonds) 

Thea Derks (deskundige) 
 
AFWEZIG: / 

 

 

 
 

BESPREKINGSPUNTEN: 
 
 

INFORMEREN 
 

NIEUWS VAN DE SCHEPEN 
 
Toelichting Meerjarenplan:  

 Woensdag 13/11 toelichting in Theaterzaal, GC Felix Sohie. De uitnodiging 
werd via mail verstuurd naar alle leden van de adviesraden. 

 Dit zal een toelichting zijn over de financiële oefening voor de komende 6 
jaar dat door het Gemeentebestuur werd gedaan. Begin 2020 nemen we 
de tijd om samen met de Kern en de Dienst Vrije Tijd de budgetten mbt 

cultuur & gemeenschapsvorming te bekijken en in te vullen. 
 

 
INFRASTRUCTUUR GC Felix Sohie 

 De Raad van Beheer GC Felix Sohie bestaat niet meer. De opvolging van 
deze werkgroep wordt een vast besprekingspunt op de kernvergaderingen. 

Breng met andere woorden zeker jouw mogelijke besprekingspunten mee. 
 Opmerkingen: 
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 Documenten van drankverbruik van het eerste weekend van oktober zijn 

zoek geraakt. Tot op heden heeft GVS Drinks hier nog niet moeilijk over 
gedaan. Het blijft belangrijk dat elke huurder apart zijn/haar 

verbruikersblad invult, bijhoudt en doorstuurt naar de brouwer. 
 Op vraag van GROS schenken we vanaf heden enkel Fairtrade fruitsap in 

de cafetaria. GVS Drinks haalt het sap op bij Oxfam Wereldwinkel 

(Hoeilaart) en brengt het naar de cafetaria. De kans is bestaande dat er te 
weinig fruitsap zal zijn voor alle huurders die de cafetaria huren, maar we 

volgen het advies van GROS. 
 Vandalenstreken: Dit weekend werd opnieuw een brandblusser leeg 

gespoten door ongewenste bezoekers. We merken opnieuw dat er heel 

wat jongeren rondhangen aangezien het buiten kouder wordt. Via mail zal 
er opnieuw een oproep uitgestuurd worden naar alle verenigingen om 

ramen en deuren zeker te sluiten naar een activiteit en regelmatig te 
checken of goed werd afgesloten. 

 

 
VERNIEUWDE INFRASTRUCTUURREGLEMENT 

 
Met de vernieuwde locatie (Sport- en jeugdsite Koldam) en de extra lokalen die 

kunnen gehuurd worden, werd een nieuw reglement in elkaar gebokst. De eerste 
stappen werden ongeveer 1 jaar geleden gezet. Dit nieuwe reglement willen we 
graag aan alle adviesraden voorstellen. 

 
De toelichting van het vernieuwde reglement zal plaatsvinden op dinsdag 19 

november 2019 om 20u00, polyvalente zaal beneden in Koldam. 
 
Adviesraden Jeugd/sport/senioren/cultuur krijgen samen de toelichting van dit 

vernieuwde reglement. Pieter en Eva, Ben en Katrien lichten toe. 
 

Tot 29 november (10 dagen!) krijgen alle adviesraden de tijd om hun advies te 
formuleren. 
Op 2/12 gaan de adviezen naar het college, op 16/12 naar de GR. 

 
 

 
UITWISSELEN 
 

PROJECTSUBSIDIE  
 

De Dienst Vrije Tijd heeft een aanvraag tot projectsubsidies voor Jazz at Felix 
van 5 voor 12 ontvangen. 
Jazz at Felix, dat zijn 8 jazz-concerten die plaatsvinden in het GC Felix Sohie. 

 
Begroting: 

 Uitgaven: 6540€ 
 Inkomsten: 6800€ 

 

De Kern keurt de aanvraag goed. Deze aanvraag gaat naar het college van 
burgemeester en schepenen. 
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PROGRAMMATIE SEIZOEN 2020-2021 

 
Er zullen door de gemeente volgend seizoen 8 voorstellingen opgenomen worden 

in het abonnement Druivenstreek. Dat zijn er iets minder dan dit seizoen en 
vorig seizoen. 
 

Het aanbod van de boekingskantoren is toegekomen. De kern maakte een eerste 
selectie van voorstellen; Katrien gaat hiermee aan de slag en doet op de eerste 

kernvergadering van 2020 een eerste voorstel van programmatie. 
 
 

Open Forum: dinsdag 10 december 2019 – Cafetaria – 20u00. 
AGENDA: 

 
 Voorzitter en ondervoorzitter verkiezen 

o Bij de uitnodiging oproepje doen om zich kandidaat te kunnen 

stellen om voorzitter en ondervoorzitter van de Cultuurraad te 
worden. Zijn er meerdere kandidaten, zal er op 10 december 

worden gestemd. 
 

 Gesprekstafels: 
o Toelichten van de Kernpunten van het vernieuwde statuut 

(moderator = Jan Lenaerts) 

o Toelichten van het Meerjarenplan (moderator = Pieter) 
o Toelichting vernieuwde Infrastructuurreglement (moderator = 

Katrien) 
 

 Voorstellen van het nieuwe Diensthoofd Vrije Tijd. Katrien vraagt bij 

Nadine Schroeders na of ze aanwezig kan zijn. 
 Warmste week – activiteiten voorstellen 

 Receptiemoment – een hapje en een glaasje  
 
De genodigden voor het Open Forum zijn alle erkende cultuurverenigingen + 

afgevaardigden uit de cultuurraad. 
 

 
VARIA 
 

- Zondag 1 december 2019: receptie 100 jaar kasteel. De uitnodiging zal 
deze week in je mailbox vallen. 

- Kandidatuur Michel Van Mullem (KERN): Michel is welkom in de Kern! 
Katrien zal hem een mail sturen om zijn kandidatuur te aanvaarden maar 
dat hij zijn tijd mag nemen. 

- Evaluatie 1,23, Hoeilaart: zie apart verslag. 
 

 
 


