
VERSLAG OVERLEG KERNGROEP CULTUURRAAD  

Donderdag 23 januari 2020 

Aanwezig: 

John Kumps (Willemsfonds), Sabrina Spinnoy (Deskundige), Marie-Paule Bockstal 

(Samen Voor), Els De Greef (Deskundige), Greta Uyttenbroeck (Koninklijke Heemkundige 

Kring), Jan Vanderstraeten (Reintje), Jan Van Assche (Davidsfonds), Lydia Hoskens 

(BIB), Jan Lenaerts (voorzitter, 5voor12), Pieter Muyldermans (Schepen), Katrien Claes 

(secretaris, verslag) 

Verontschuldigd: Thea Derks, Michel Van Mullem, Karine Gernaey (APKO) 

 

 

BESPREKINGSPUNTEN: 

 

INFORMEREN 

 

- BROCHURE UIT IN FELIX : Terugkoppeling en evaluatie. Wat was goed en 

wat kan beter? 

 

Geschiedenis 1,2,3,… Hoeilaart: 

- De brochure werd destijds opgestart als tegenhanger voor het ABO Druivenstreek.  

- Het is een professioneel promotiemiddel ter ondersteuning van de verenigingen. 

- Extra activiteiten die georganiseerd worden in het GC Felix Sohie kunnen 

opgenomen worden. 

- Basisconcept = verenigingsleven ondersteunen – misschien niet altijd een 

voorstelling van de gemeente op de voorpagina. 

Opmerkingen: 

- Leesbaarheid: het lettertype is wat klein en het grijs is niet goed leesbaar. 

Voorstel om bij een volgende editie te kiezen voor een zwarte en bondigere tekst. 

En daarna door te verwijzen naar de website www.felixsohie.be 

- De voorpagina met de activiteiten van alle verenigingen en niet enkel een 

voorstelling van de gemeente. 

- Overzicht van alle activiteiten ontbreekt. 

- “Waar tickets te koop?” ontbreekt. 

- Er ontbreekt een campagne rond de UiT in Felix. Wegens tijdgebrek en strakke 

deadline voor de vernieuwde versie van de brochure is hier weinig aandacht aan 

besteed. We nemen dit vanaf volgende editie opnieuw op. 

- De kwaliteit van het papier moet beter. 

 

- NIEUWE INFRASTRUCTUURREGLEMENT 

  

Het bijkomend advies is goedgekeurd door het College. 

Op 26 januari 2020 zal het reglement ter goedkeuring naar Gemeenteraad gaan. 



 

Bij de planning en reservaties moet er voldoende bekeken worden dat gelijkaardige 

activiteiten niet te veel in dezelfde periode (maand) plaatsvinden. Het komt de 

verenigingen ten goede dat er goed gecoördineerd en samengewerkt wordt. 

 

- INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING: stand van zaken 

 

Eind december kreeg de IGS het akkoord om intergemeentelijk te gaan samenwerken. 

Financieel is het nog wachten op de toestemming van FOD. 

Zolang deze toestemming er niet is, kunnen we de vacature niet uitschrijven voor de 

aanwerving van de coördinator.  

 Noot: de vacature werd vandaag via sociale media verspreid (28/01/2020). 

 

Deze coördinator zal in eerste instantie instaan om een regierol op te nemen tussen de 

verschillende gemeenten en activiteiten en projecten, maar zal zelf geen activiteiten 

organiseren. 

Het eerste project dat in 2020 zal worden uitgewerkt, is de UiTpas. 

 

 

- GEMEENTELIJKE PROGRAMMATIE: stand van zaken 

 

Zie overzicht.  

 

Net als andere seizoenen hebben alle schoolgaande kinderen recht op 1 

schoolvoorstelling.  

Er worden 9 voorstellingen mee opgenomen in het abonnement Druivenstreek: 2x 

muziek, 2x familie, 2x theater, 2x cultuur om 14u, 1x standup comedy. 

Gezien de stijgende bezettingsgraad en hetzelfde aantal personeel, zullen er minder 

activiteiten van de gemeente zijn in 2020-2021.  

 

ADVISEREN 

 

- REGLEMENTEN  

 

- Erkenningsreglement 

- Werkingsubsidies cultuurvereniging 

- Projectsubsidie 

 

Dit jaar zullen we samen deze reglementen onder de loep nemen. 

Deze drie reglementen zullen via mail met het verslag verstuurd worden. 

Het College van burgemeester en schepenen heeft afgelopen maandag de tussenkomst 

van het busvervoer voor verenigingen afgeschaft. Het wordt betreurd dat dit niet in 

overleg is gebeurd. 

 

  



UITWISSELEN 

 

- OPEN FORUM CULTUURRAAD:  

 

We spraken af om een praktisch luik aan de verenigingen aan te bieden op het Open 

Forum Cultuurraad. Dit zijn de geformuleerde voorstellen:  

 

- Marketing  

- Hoe activiteiten in de Uit-kalender zetten? 

- Netwerkmoment tussen de verenigingen 

- Grote naam naar het Open Forum brengen (zoals standup comedian als 

bedanking van de vrijwilligers) 

- Workshop rond improvisatie 

- Thematisch werken, bijv.: Wat zijn de voordelen van samenwerken? Hoe kunnen 

we samenwerken tussen de verenigingen onderling? 

 

Vragen die rijzen: 

- Het is belangrijk om cultuurbeleidsdoelstellingen te stellen om te weten waar we 

in de komende 5 jaar naartoe willen.  

- Is samenwerking tussen andere verenigingen en met de vrijetijdsdienst een 

doelstelling? 

- Suggestie: Incentive-reglement dat verenigingen beloont indien ze gaan 

samenwerken. 

 

- ALGEMENE INVESTERINGEN GC FELIX SOHIE – BRAINSTORM: 

 

o Nieuwe tentoonstellingspanelen met verlichting (Gemeentehuis). Het gaat 

om tentoonstellingen zoals de vorige (witte) panelen want de laatst 

aangekochte (zwarte) zijn een slechte aankoop. 

o Beamers, in eerste instantie voor de cafetaria. Cablage HDMI zou beter zijn 

dan VGA. 

o De afwasmachine in de cafetaria is aan vervanging toe. 

o Luifel aan het buitenpodium. 

o Automatische schuifdeuren met slot. 

o Nooddeuren met een alarm. 

o Mobiele veiligheidscamera’s. 

o Lift met raster aan de BIB-kant? 

 

 

- ACTIVITEITENAANBOD CULTUURRAAD: 

 

o We kiezen er voor om met de cultuurraad geen eigen aanbod samen te 

stellen. 

o We kiezen voor partnerschappen met verenigingen. 

 Meifeesten/Aperitiefconcert/Zomeraanbod  

 

o Er is nood aan een zoektocht naar muzikanten (lokaal talent) voor een 

aperitiefconcert. We lanceren daarom via de gemeentelijke kanalen om 

lokaal talent bij elkaar te brengen en een podiumplek te geven. 



 

- FINANCIEN CULTUURRAAD 

 

o Herverdeling mandaten, beheer 

o We zullen dit op dienstniveau uitklaren en komen hierop terug. 

 

VARIA 

- Ticketing: de verkoop via Ticketmatic en de samenwerking met de verenigingen 

verloopt vlot. Bijna alle verenigingen stappen mee in het verhaal, enkel de 

activiteiten van Samen Voor zijn rechtstreeks te reserveren. 

 


