Cultuurraad Lommel
Dinsdag 22 februari 2022 om 20u
Aanwezig
Jan Geubbelmans, Lucien D'joos, Johan Pauwels, Henri Timmermans, Lisette Stalmans-Triki, Gusta Hendrickx,
Maarten Dirikx, Marij Vandenberk (verslag) en Cindy Daems.

Verontschuldigd
Peter Vander Krieken, Manu Bloemen, Frederic Busscher, Leo Vankrieken, Katy Hurkmans, Robert Boons, Stijn Van
Broekhoven.

Goedkeuring vorig verslag
Het vorige verslag wordt goedgekeurd.

Advies subsidies voor werkjaar 2021 (zie overzicht als bijlage)
Corona heeft ook in 2021 nog voor een beperking gezorgd in de mogelijkheden van de verenigingen. De
Cultuurraad stelde daarom tijdens het vorige overleg voor, om opnieuw de subsidies van 2019 te voorzien. Dit is
werd ook besproken op het Verenigingsplatform en is ook daar positief onthaald.
Voor de basis- en werkingssubsidies is er jaarlijks €40.000 voorzien in de begroting.
Verenigingen die niet opnieuw een aanvraag hebben ingediend:
- Familiekoor Kattenbos / €250
- Zangkoor Balendijk / €250
- Cultuur op het Kerkplein / €707
Hierdoor zijn er middelen vrijgekomen om de volgende nieuwe aanvragen te ondersteunen:
- Karousel events / €250
- Allësötdekäs / €250
- Spellenclub Lommel / €398
Hierdoor komt het gevraagde subsidiebedrag op een totaal van € 39.126,15 en kan de Cultuurraad alle subsidies
positief adviseren.

Stopzetting van de werking
Familiekoor Kattenbos en het Zangkoor van Balendijk hebben beide laten weten dat ze stoppen met hun
activiteiten. Het ledenbestand is bij beide koren de laatste jaren sterk achteruit gegaan en door het stopzetten
van de kerkelijke werking is er besloten om op pensioen te gaan.

Nieuwe aanvraag tot erkenning / Buurthuizen
Op 8 februari was er een overleg met alle Lommelse buurthuizen en ontmoetingscentra (lijst als bijlage bij
verslag) waar het advies is gegeven aan alle centra om lid te worden van de Cultuurraad. Bij veel buurthuizen is
er een grote financiële nood omwille van de blijvende kosten en het gebrek aan inkomsten door Corona. Met
het noodfonds is hierop gepast ondersteund, maar de kosten blijven doorlopen.
Ook de huidige ventilatienormen vragen investeringen rond ventilatie die niet betaalbaar zijn voor veel
buurthuizen. Door aan te sluiten bij de CR kunnen ze aanspraak maken op de verschillende
subsidiemogelijkheden voor erkende verenigingen. (infrastructuur, basissubsidie,…)
Vzw Parochiale werken zaal De Loxia (Balendijk) en vzw Parochiale werken Sint Theresia, zaal Het Klosterhof
(Kattenbos) hebben hun aanvraag hiervoor al ingediend. De cultuurraad keurt de erkenning goed en daarmee
zijn ze lid van het Verenigingsplatform, binnen de sector van vorming en recreatie/culturele vrijetijdsbesteding.

Subsidie infrastructuur
Het reglement Cultuur voorziet in de mogelijkheid voor alle erkende socio-culturele verenigingen om een
investeringssubsidie socio-culturele infrastructuur aan te vragen. Deze subsidie dient aangevraagd te worden
voor 1 september van elk kalenderjaar.
De Cultuurraad adviseert om 1-malig een extra indienronde te voorzien in het voorjaar. Zo kunnen buurthuizen
of andere verenigingen met een eigen infrastructuur, die een investering willen doen naar aanleiding van de
ventilatienormen, hierop sneller aanspraak maken. De aanvraag kan met een hele simpele procedure gedaan
worden op basis van geschatte kosten en bij akkoord van het college is er een principiële beslissing van
uitbetaling na facturen. Begin mei 2022 lijkt hiervoor de ideale timing om de begrotingswijziging in juni nog te
halen.

Week van de vrijwilliger – 27/02 tot 06/03
Over een maand is het de week van de vrijwilliger. Tijdens deze week willen we extra aandacht geven aan het
waardevol engagement van onze Lommelse vrijwilliger en willen we verbinding creëren tussen de verschillende
soorten vrijwilligerswerk.
Op dinsdag 1 maart zijn er twee workshops voor vrijwilligerscoaches met als thema, werven van vrijwilligers of
feedback geven aan vrijwilligers. Deze workshops zijn gratis en gaan door in de Soeverein.

Cultuurprijs en Kunstaanmoedigingsprijs
Tijdens het vorige overleg is er gesproken over een moment dat Jan en Manu samen zouden zitten om het
regelement van de kunstaanmoedigingsprijs uit te werken. Door de coronamaatregelen is het Forum ook niet
meer samengekomen en is die afspraak nog niet gemaakt. Het volgende Forum is gepland op donderdag 17
maart, we wachten dat overleg af om een nieuwe datum te zoeken. Het lijkt daarom realistisch om voorjaar
2023 te starten met de cultuurprijs en dit jaar geen uitreiking te doen.

Varia
-

-

15 februari was er een overleg met alle Lommelse Harmonieën en Fanfares. Tijdens die bijeenkomst is
er opnieuw een verdeling gemaakt voor de muzikale ondersteuning bij vieringen. Er is ook een volgend
overleg gepland om te bekijken of er ook inhoudelijk wat meer samengewerkt kan worden.
Code Oranje zorgt ervoor dat de verhuringen op veel plaatsen weer op gang komen. In het
Cultuurcentrum merken we dat de verenigingen weer voorzichtig beginnen te plannen voor de
toekomst.

Volgend overleg
Dinsdag 19 april, Cultuurraad in de vergaderzaal boven CC De Adelberg, om 20u
Donderdag 2 juni, Cultuurraad in de vergaderzaal beneden CC De Adelberg, om 20u

