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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER D.D 10/05/2021 

 

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

Verontschuldigd: Piet, Maria, Nancy  

Afwezig: 

 

A) Goedkeuring verslag 

Verslag wordt goedgekeurd  

 

B) Subsidieverdeling Socio-culturele verenigingen 

Frederik maakte voorstel op tot uitbetaling van de subsidies op basis van de subsidieverdelingen van de 

voorbije 3 jaar, aangezien de verenigingen tijdens de voorbije periode geen activiteiten konden organiseren. 

Dit voorstel wordt goedgekeurd en wordt ter advies voorgelegd aan het schepencollege met de vraag de 

uitbetaling te doen voor september. Sven zal de subsidieverdeling nog communiceren in combinatie met 

een reminder voor de cultuurmarkt. 

John vraagt zich af hoe de verdeling verloopt bij de sport- en jeugddiensten. Sven vraagt dit na. Update: 

Sportverenigingen dienden subsidies op de vertrouwde manier in, jeugdverenigingen doen dit later. 

Zijn er verenigingen die stoppen? Tot nu toe geen info. Update: La Charla heeft laten weten dat zij hun 

werking stopzetten. 

 

C) 11-juliviering 

Lectrr is bevestigd als spreker. Wat de praktische organisatie betreft, zouden wij dit organiseren zoals vorig 

jaar.  Misschien weer beperkt aanbod van drank. Spreker kan verplaatst worden indien maatregelen het 

niet toelaten. 

Sven maakt draaiboek op als voorbereiding voor vergadering van juni. 

Voorzitter speecht eerst, dan Lectrr, daarna burgemeester of schepen van cultuur. Daisy vraagt na bij de 

burgemeester. 

Sven contacteert Maek voor herwerking uitnodiging, fb-evenement etc. 

 

D) Cultuurmarkt 

Men hoort positieve signalen van de verenigingen. Nu 2 inschrijvingen. 

Sven stuurt op 20 mei reminder, met vraag voor algemeen concept. Ook reminder Juliaan Claerhoutprijs. 



Artiest ligt vast: Katrien Verfaille. Best werken met reservaties voor dit optreden. 

Promotie: Volledig blad voor infokrant juli-augustus, nieuwe inwoners mailen voor uitnodiging cultuurmarkt, 

voorpagina infokrant (visual nodig), Cultuurdienst kijkt voor een mooi logo.  

Bediening bar: kan er iets vanuit de gemeente? Of spreken we de jeugdbewegingen (1ste keus) of  

Sportverenigingen aan?  

Verkoop van bv. lidkaarten, tickets, boeken,… mag maar geen verkoop van  eten en drinken.  

Cultuurkalender: als we weten wie er meedoet, kunnen we vragen naar hun grootste evenementen. 

Koffiedouche voorzien, en we kijken voor taartjes. Wie weet kunnen we regelen dat een Ijskar langskomt. 

 Sven brengt de Judo en Chiro op de hoogte. 

Voor de verdere uitwerking: kunnen we via een werkgroep in de zomermaanden kunnen werken?  

Data hiervoor bespreken we op de vergadering van juni. 

 

E) Varia 

- Monique gaat eind mei op pensioen: de gemeente bekijkt best hoe dit opgevangen wordt. Haar 

vervanging dient nog bekeken te worden.  Sowieso wordt er samengezeten met het Demedtshuis. 

 

Volgende vergadering Raad van beheer: 14 juni 2021, hopelijk op locatie : vragen voor Mozaiek 

 

 

 

 


