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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER D.D 12/04/2021 

 

Aanwezig: Luc, John, Annie, Frederik, Sven, Piet, Daisy, José 

Verontschuldigd: Nancy, Maria 

Afwezig: 

 

A) Goedkeuring verslag 

Verslag wordt goedgekeurd. 

De raamtekeningen in het kader van de WereldPoëziedag komen goed uit. Ook de werfdoeken zijn een mooi 

zicht. Het resterende bedrag van het Relanceplan wordt op 20 april voorgelegd aan het college. 

 

B) Aanpassing Erkenningsreglement Wielsbeekse verenigingen 

Sven overloopt de aanpassingen voor het erkenningsreglement voor Wielsbeekse verenigingen. Het gaat 

hier voornamelijk om een administratieve vereenvoudiging. Zo zal de duur van de erkenning verlengd 

worden van 1 jaar naar een volledige legislatuur. Ook kan er een erkenning worden goedgekeurd indien een 

vereniging aan één basisvoorwaarde niet voldoet. Dit kan wanneer de betrokken adviesraad toch een 

erkenning adviseert. 

De cultuurraad geeft een positief advies voor deze aanpassing, maar vraagt om de vaste gegevens 

(rekeningnummer, verzekeringspolis en aantal leden) wel steeds informatief te vragen bij het 

subsidieformulier.  

 

C) Huidige coronamaatregelen en perspectief 

De huidige nationale maatregelen zorgen dat het zicht op een herstart van het socio-culturele leven nog 

niet in zicht is. De hoop is dat er snel perspectief komt. 

 

D) 11-juliviering 

- Sprekers Bruno De Wever en Luc Haeckens zijn niet vrij op 9 juli. Op vraag van de voorzitter, had Sven 

nog enkele nieuwe namen opgevraagd bij ‘ReadMyLips’. De cartoonist Lectrr geeft een voordracht 

over impact van humor in de media. Hij is op 9 juli vrij om deze keynote te komen geven. Kostprijs is € 

1.098,68 (inclusief vervoer). Dit is duurder dan anders, maar er is nog budget over van 2020 en er 

kunnen subsidies aangevraagd worden via ‘Vlaanderen Feest!’.  

- Sven legt de spreker vast.  

 



E) Cultuurmarkt 

- OC Leieland ligt vast op 12 september 2021. Cultuurmarkt vindt plaats tussen 14u en 18u met 

aansluitend optreden en uitreiking Juliaan Claerhout-prijs. 

- Sven contacteert nog Katrien Verfaille voor afsluitend optreden. 

- Verenigingen kunnen standjes opzetten, maar ook optredentjes organiseren. Een save-the-date wordt 

eind april al verstuurd naar verenigingen (inclusief vraag naar interesse). Sven en Frederik maken een 

voorstel op en sturen deze door naar de groep. De cultuurdienst kijkt voor een mooi logo van het 

evenement. 

- Er zijn al een tiental kandidaturen doorgegeven voor de Juliaan Claerhout-prijs.  

- Reclame voor de cultuurmark zal gebeuren via de verschillende promotiekanalen (uitnodiging, email, 

social media, infoborden (1 per deelgemeente)).  

- Mogelijk ook een wedstrijd koppelen voor de bezoekers, waarbij prijzen (tickets voorstellingen) kunnen 

gewonnen worden door vragen over verenigingen en hun standjes te beantwoorden.  

- We kunnen aan de bezoekers een kalender meegeven waarbij alle verenigingen hun belangrijkste 

activiteiten hiervoor kunnen doorgeven. Ook de programmatie van OC Leieland kan meegegeven 

worden. Er kan hiervoor bv. met een goodiebag gewerkt worden.  

- In de Eventhall kunnen om het halfuur optredens plaatsvinden van de plaatselijke verenigingen. Ook 

kleinere covergroepjes moeten de kans krijgen. 

- Bar kan geopend worden door de cultuurraad. Mogelijkheid voorzien om iets kleins te eten (boterham 

of pistolet met kaas/hesp). 

- Aan de verenigingen moet duidelijk gemaakt worden dat het doel is om reclame te maken voor hun 

werking, niet om hun kas te spijzen. Ze kunnen bv. ook workshops geven in de kleinere lokalen van het 

gebouw. Indien nodig zal Sven aan de Judo vragen om ook hun lokaal te kunnen gebruiken. 

 

F) Varia 

- Er wordt gekeken om de muren van het cultuurcentrum (na verhuis van de Dienst Burgerzaken) te 

herschilderen.  

 

Volgende vergadering Raad van beheer: 10 mei 2021, vermoedelijk virtueel. 

 

 


