
ALGEMENE VERGADERING CULTUURRAAD (Open Forum) 

 
 

Donderdag 13 juni 2019 om 20u00 

 

Locatie: zaal ’t Lindeke, GC Felix Sohie  

 

 

 

Aanwezig: 

- Jan Lenaerts – 5voor12 vzw 

- Roger Vanhellemont – De Jonge Druivelaar 

- Paul Vanloo – VtB Kultuur 

- Thea Derks – deskundige 

- Josiane De Becker – Klem 

- Jan Vanloo – WC Beukenootje 

- Herman De Vyver – Ruusbroeckoor 

- Mia Soret – Davidsfonds 

- Monique Vandervaeren – Zoniën Internet 

- Danny De Rudder – ’t Genootschap 

- Bodil Bajwa – Samen Voor 

- John Kumps – Willemsfonds 

- Anni Wastiels – Samana 

- Philippe Ghekiere – Kunstkring Hoeilaart 

- Monique Vandenput - Catechesewerking 

- Jan Vanderstraeten – Reintje 

- Jacky Mees - Vosdelle 

- Sofie Stroobants – De Blauwe Vinken 

- Chris Coppin – Seniorenraad 

- Greta Uyttenbroeck – Kon. Heemkundige Kring  

- Marie-Jeanne Eulaerts – Femma 

- Betty Gigas – Crea Hoeilaart 

 

 

Verontschuldigd: 

- Erwin Gysens – Vrienden van ’t Lindeke 

- Leen De Rudder – Gezinsbond 

- Karine Gernaey – APKO 

- Rik Verhaeghe – BIB raad 

- Patrick Charlier - Deskundige 

- Maryleen Bockstal – Sint-Clemenskoor 

- Jaak Vundelinckx – Nero’s Muzikanten 

- Maarten Bresseleers – deskundige 

 

 

BESPREKINGSPUNTEN 

 
We bespreken de 2 volgende agendapunten die worden toegelicht aan de hand van een 

PPT-presentatie (zie bijlage): 

 

- Toelichting Decreet Lokaal Bestuur en participatiereglement. 

- Bespreking vernieuwde statuten en huishoudelijk reglement. 



 

 

Aandachtspunten voor het Huishoudelijk Reglement om mee te nemen naar de 

eerste vergadering met de kern: 

 

- De procedure en vormvereisten om de raad samen te roepen en de bijeenkomsten 

te houden  

- De procedure rond eventuele stemmingen - stemrecht zowel voor Open Forum als 

voor de kern. Wie heeft er stemrecht en wie heeft geen stemrecht? 

- Samenstelling en Bevoegdheden van Open Forum en Kern 

- Procedure opmaak verslagen en adviezen cfr. Afspraken De Wakkere Burger 

- Financiële structuur van de adviesraad en de afspraken met de bank (Belfius) 

- De afspraken en procedures rond verslaggeving en advisering met inbegrip van 

het openbaar maken ervan 

- De bepalingen in verband met lidmaatschap, stemrecht en het opnemen van 

bepaalde verantwoordelijkheden of functies binnen de raad 

- De afspraken met het gemeentebestuur in verband met ondersteuning van de 

raad 

- Toelichting Nederlandstalig cultuurleven 

 

 

TO DO: 

- Samenstelling Kern: 

o Nadenken of er interesse is binnen jouw vereniging om in de kern van de 

cultuurraad te zetelen – zie briefje in bijlage! 

o Nadenken of er interesse is binnen jouw vereniging om het voorzitterschap 

of ondervoorzitterschap op te nemen – zie briefje in bijlage!  

o Je kan jouw kandidatuur kenbaar maken via mail, aan de balie bij Wim of 

telefonisch of … voor 15 augustus 2019! 

 

 

Enkele toekomstige besprekingspunten voor de nieuwe kern:  

 

- Subsidiereglement cultuurverenigingen 

- Erkenningsreglement (cultuur)verenigingen 

- Aanpak Open forum – dynamiseren (met specifieke aandacht voor een 

interessante agenda, een goede en glasheldere communicatie, aangename 

setting,…) 

 

 

Varia: 

 

- Vraag naar cultuurbeleid en specifieke doelen vanuit het gemeentebestuur. 

Waar ligt de klemtoon? 

- Musical Felix Sohie: alle helpende handen en massale opkomst is meer dan 

welkom! 

- Wijk in de Kijker Molenberg: vrijdag 30/08/2019 en zaterdag 31/08/2019 

- Samen Voor organiseert een wandeling van 10 km met brunch op 07/07/2019 

 


