Dagelijks bestuur Raad voor Cultuur en Kunst Lommel
Datum
Donderdag 25 april 2019 om 20u
Aanwezig
Peter De Beule, Gusta Hendrickx, Lucien D’Joos, Kristien Lefeber, Henri Timmermans, Lisette Stalmans, Stijn
Van Broekhoven, Peter Vanderkrieken, Debby Mannaerts, Marij Vandenberk (Verslag) Cindy Daems
Verontschuldigd
Helena Burdzy
Welkomstwoord voorzitter en kennismaking Marij Vandenberk
De voorzitter heet iedereen welkom en vermeldt de verontschuldigingen.
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
Woordje schepen van cultuur
Het ‘ontwerp’ beleidsplan is voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze nota is nog niet helemaal af en staat open
voor inbreng vanuit verschillende inspraaktrajecten. De nota wordt meegestuurd als bijlage bij het verslag.
Infoavond voor alle vzw’s rond de nieuwe vzw wetgeving door Steven Matheï vindt plaats op donderdag 9 mei in
het Kapittelhof
Subsidies werkjaar 2018: terugkoppeling besluit CBS
Het advies van de Raad voor Cultuur en Kunst is volledig gevolgd, de Zonnebloempjes hebben hierdoor geen
subsidies gekregen. Hier is ook geen reactie op gekomen vanuit de vereniging zelf.
Hervorming subsidiereglement
Timing
Cindy werkt momenteel aan een conceptnota rond de hervorming van de subsidies cultuur in overleg met de
schepen en rekening houdend met de resultaten van de enquete bij de verenigingen.
Datum participatietraject nieuw subsidiereglement
Er wordt gekozen om 1 avond af te spreken, donderdag 6 juni vanaf 19.30u in het cultuurcentrum. Marij zal de
methodiek en invulling verder voorbereiden tegen volgend overleg. De nota ter voorbereiding van het nieuwe
reglement wordt door Cindy geschreven en zal als vertrekpunt dienen om die avond op verder te werken.
Ontvangst om 19.30u - start om 20 uur in de zaal van het cultuurcentrum.
We nodigen hiervoor de voorzitters en secretarissen uit, eventueel andere geïnteresseerden binnen het
verenigingsleven zijn zeker welkom.
Wat met de catering die avond? Te bespreken op de volgende vergadering.
Uitdagingen en basisprincipes waarop momenteel wordt gewerkt
 Activiteitenlijst voor punten werkingssubsidie dient geactualiseerd te worden
 Vereenvoudiging van reglement en procedure
 Subsidies voor jubilerende verenigingen worden opgenomen in een apart reglement, dit wordt buiten de
specifieke (sport, cultuur, jeugd,…) reglementen gehouden..
 Er komt ook een evenementen subsidiereglement waar ook culturele verenigingen beroep op kunnen
doen.
 Infrastructuur/verbouwingen wordt ook apart opgenomen en per dossier bekeken, dit is al
teruggekoppeld met de financieel directeur.
 Beloftevol talent wordt uitgesplitst en komt bij het budget cultuur van het cultuurcentrum, dit is ook zo
voor jeugd en sport.



Kristien stelt de vraag of het aanvragen van subsidies voor een langere periode mogelijk is. Hierbij wordt
gewezen op het belang van jaarlijkse controle en up to date houden van gegevens. In de toekomst zou
een verkorte procedure wel mogelijk moeten zijn voor een basissubsidie.

Hervorming Cultuurraad en opmerkingen hierbij
 Raad voor Cultuur en Kunst: terug gewoon Cultuurraad, waar de verenigingen zich moeten
aansluiten
 Hierbij sterkere adviesrol benadrukken, hoe advies krijgen vanuit de raad, De ‘wakkere burger’ biedt
formats aan die gebruikt kunnen worden om advies te geven aan het beleid.
 Cultuurprijs terug op nieuw invoeren?
 Streven naar een overkoepelend forum, met afvaardigen Cultuurraad, Adviescommissie CC +
nieuw op te richten Kunstenplatform? Wat doen we met kunstvertegenwoordiging in ons huidige
kunstbeleid: De lijn tussen professionele en amateurkunsten is moeilijk te trekken, wat met de
kunstkringen? Moeten we een onderscheid maken tussen individu of verenigingen?
 Wie zorgt voor herkenning voor subsidie? Moet de rol van de cultuurraad daarin behouden blijven.
 Schepen wil eerst bekijken hoe we de aangekochte kunstwerken terug een ‘plekje’ kunnen geven
voor we opnieuw kunstwerken gaan aankopen. Hoe we het GlazenHuis meer in de aandacht
kunnen brengen. > Eventueel evolueren naar een Kunstcommissie?
Voorstellen uitstap Dagelijks Bestuur
De nieuwe Breugelexpo in Bokrijk wordt als voorstel gedaan, andere ideeën zijn nog steeds welkom.
Lucien en Marij werken een voorstel uit.
Nieuwsbrief Raad voor Cultuur en Kunst
- Wak van 26/04 tot 5 mei
- Infoavond over de nieuwe VZW wetgeving door Steven Matheï
- Infosessie wegcode voor wegkapiteins
- Uitbetaling subsidies verengingen
- Beeldig Lommel
- Verbouwing Foyer en daaraan gekoppeld info over CCDA 2.0
- Bedankje aan de verenigingen voor het invullen van de enquëte en daaraan gekoppeld de uitnodiging voor het
participatietraject op donderdag 6 juni
Varia
Kristien
- Stelt een vraag over de mogelijkheden rond overkoepelende communicatie van verenigingen:
Zoekopdracht naar cultuurverengingen op huidige site wordt niet duidelijk weergegeven, mogelijkheid
onderzoeken voor het opstellen van een website van de cultuurraad, een gedrukte verenigingengids,
cultuurmarkt…
De vraag rond communicatie voor verenigingen kan worden meegenomen naar het participatietraject.
Cindy
-

Het programma van Beeldig Lommel ziet er veelbelovend uit dit jaar. Het traject gaat er iets ander
uitzien en het slotmoment zal plaatsvinden in het Prinses Astridpark.
De presentatieavond van het nieuwe seizoen zal doorgaan op dinsdag 28 mei in het cultuurcentrum.
Vanaf 2 mei staat het programma online en de ticketverkoop start op 5 juni.
Dineren in het Donker, een samenwerking met de dienst samenleven is volledig uitverkocht. Tijdens die
middag kunnen mensen een driegangen menu komen eten in een donkere zaal terwijl je bediend wordt
door blinde obers.
De verbouwing van de foyer wordt binnenkort aan de aannemer toegewezen. Afhankelijk daarvan wordt
duidelijk wanneer de werfzone wordt afgebakend.
De Pop-up Foyer krijgt ook vorm, vanaf eind augustus wordt die geplaatst op de parking achteraan het
gebouw om zo iedereen tijdens de verbouwing toch op te kunnen vangen bij voorstellingen en
verhuringen.

Lisette
- Vraag aan de schepen over beleidsnota; daarin is te lezen dat de zandtapijtententoonstelling in de kerk
niet meer zal doorgaan. Voor veel verenigingen is dit wel een mogelijkheid om mee op te nemen als hun
verplichte activiteit voor het subsidiereglement dat dit jaar nog in werking is.
Enkele verenigingen rekenen hier nog wel op. De schepen geeft aan dat er wel nog de mogelijkheid is
om toezicht te houden bij andere activiteiten in de kerk, bij de expo Gevleugelde Pantser zullen ook
permanenties voorzien worden.
- Bezoek aan baby Roman van Helena
- Cantabile, heel leuke voorstelling, wordt volgend seizoen hernomen met kamermuziek. Op zondag 24
november in CC De Adelberg
- Bedankje aan Debby voor de goede opvolging de afgelopen maanden.
Debby
- Oproep voor vrijwilligers bij Dineren in het donker
- Dankwoordje voor de leuke samenwerking met de Raad
Volgende vergadering
Het volgende dagelijks bestuur vindt plaats op donderdag 23 mei om 20u, in CC De Adelberg.
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