Cultuurraad Lommel
Datum
Donderdag 14 oktober 2021 om 20u
Aanwezig
Katy Hurkmans, Robert Boons, Manu Bloemen, Jan Geubbelmans, Lucien D'joos, Peter Vander Krieken, Marij
Vandenberk en Cindy Daems

Verontschuldigd
Johan Pauwels, Henri Timmermans, Frederic Busscher, Leo Vankrieken
Lisette Stalmans-Triki, Gusta Hendrickx, Stijn Van Broekhoven, Maarten Dirikx

Nieuwe aanvraag tot erkenning van De Sahara vzw
De Sahara vzw is een vereniging met 2 Lommelse bestuursleden, Björn en Wilfried Vekemans. Ze organiseren
jaarlijks verschillende evenementen in de Soeverein; Oktoberfest, Seniorenfest en Wunder-Bar. Voor die
evenementen hebben ze een vrijwilligersploeg van 30 mensen. De vereniging voldoet aan de voorwaarden en
wordt bijgevolg door de Cultuurraad erkend als subsidieerbare culturele vereniging.

Tussenkomst uitrusting sectoren
Deadline was 1 september 2021. Omwille van Corona zijn er bij de verenigingen geen of weinig investeringen
gedaan. Er zijn 3 dossiers ingediend (als bijlage bij het verslag).
De Cultuurraad adviseert als volgt:
• St.Eligius, aankoop en herstellingen instrumenten en aanhorigheden en aankoop kledij, goed voor €
1104 aan kosten. Positief advies voor € 552
• De Nieuwe Harmonie, aankoop en herstellingen instrumenten en aanhorigheden, goed voor
€ 1948 aan kosten. Positief advies voor € 974
• De Zonnebloempjes, aankoop kledij voor € 1286 aan kosten. Positief advies voor € 643
Totaalbedrag advies Cultuurraad: € 2169
Voor de andere subsidies zijn er ook deadlines verstreken maar zijn er geen dossiers ingediend:
•
•

•

Stimulanssubsidie deadline 01.10.2021 voor initiatieven vanaf 01.01.2022
Subsidie voor het organiseren van muziekonderricht
Danny Huijsmans heeft laten weten te stoppen met Muziekateliers Lommel. Het was moeilijk om
terug lesgevers te vinden na Corona. De muziekinstrumenten die eigendom waren van de vzw worden
weggeschonken aan de Peter en Meter vzw.
Investeringssubsidie socio-culturele infrastructuur indienen voor 1 september van elk kalenderjaar.

Renteloze lening voor infrastructuur van verenigingen
Met het toekennen van een renteloze lening wil de stad verenigingen ondersteunen door een lening te geven
voor investeringen in onroerende goederen of grond die noodzakelijk zijn voor de goede werking.
Als je als vereniging voldoet aan de voorwaarden kan je een renteloze lening bekomen tot max. € 25.000. De
lening is combineerbaar met de investeringssubsidie infrastructuur. Meer info op deze pagina.

Cultuurprijs
Op basis van de vorige vergadering is er een reglement uitgewerkt voor de Cultuurprijs. (werkdocument als
bijlage bij het verslag)
Het document wordt overlopen en volgende opmerkingen worden aangepast:
- Artikel 1. Aanpassen timing
- Artikel 4. Elke inwoner mag meerdere kandidaten voordragen.
- Artikel 7. De Cultuurprijs bestaat uit een kunstwerk, geldbedrag mag geschrapt worden.
Om de timing af te stemmen op de Kunstaanmoedigingsprijs stelt de Cultuurraad voor om de oproep voor
kandidaten al in het voorjaar te doen zodat de viering van de laureaat in oktober kan plaatsvinden. Op die
manier is er nog een mogelijkheid om in 2022 al te starten met een Kunstaanmoedigingsprijs. Jan spreekt met
Manu een datum af om een eerst aanzet te doen voor het reglement Kunstaanmoedigingsprijs.

Wat met de subsidies voor werkjaar 2021
De subsidies voor werkjaar 2021 moeten ingediend worden in januari 2022. Corona heeft ook dit jaar nog voor
een beperking gezorgd in de mogelijkheden van de vereniging. De Cultuurraad stelt voor om opnieuw de
subsidies van 2019 te voorzien. Dit wordt ook nog besproken op het Verenigingsplatform.

Voorbereiding agenda verenigingsplatform op donderdag 4 november 2021
-

Voorstellen van de nieuwe coördinator vrijwilligersbeleid en platform ‘Give a day’. (Peter Maes)
Nieuw huur- en tariefreglement cultuurcentrum. (Debby Mannaerts)
Corona noodfonds: behoeftebevraging, waar liggen de noden bij de verenigingen?
Toelichting subsidieaanvragen: hoe verloopt de aanvraag voor werkjaar 2021.

Varia
-

-

-

Op zaterdag 18 en zondag 19 december organiseert de stad een gezellige kerstmarkt op het Kerkplein
en het Marktplein. Hiervoor zoeken ze nog verenigingen of creatievelingen die iets willen verkopen in
een kraampje. Maar ook harmonieën, zangkoren of andere verenigingen die willen optreden, mogen
hiervoor contact opnemen. Op 11 december organiseert de stad Wintermagie in het Prinses
Astridpark en het Marktplein. Een avond met verschillende vuuracts, muziek, theater en winterse
drankjes.
Momenteel wordt de kerk van Stevensvennen gebruikt door Room to Live. Een vzw die werkt rond
verbondenheid en activiteiten heeft op dinsdag en donderdag.
In het Huis van de Stad loopt momenteel een fototentoonstelling van Natascha Geysen ‘The Rails of
Life’. Voor de expo zijn panelen gemaakt door de werf die ook in de toekomst door de verenigingen
gebruikt mogen worden. Erik Lavreysen, van stadswerken, is contactpersoon voor vragen hierover.

Volgend overleg
Donderdag 4 november, Verenigingsplatform om 20u.
Donderdag 9 december, Cultuurraad om 20u.

