
Verslag van de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de 
Cultuurraad van de Stad Brussel, op donderdag 6 november 2008, 
om 20.00 u in het Beurskaffee. 
Aanwezig en verontschuldigd:  zie bijlage 

1) welkom door de voorzitter – woordje van de Schep en 
Anne-Sophie Vanneste zit de vergadering voor, en verwelkomt de aanwezigen. Ze dankt de 
Beursschouwburg voor de gastvrijheid, en verwelkomt Schepen Fassi-Fihri. Mede in naam van 
schepen De Hertog (verontschuldigd) spreekt de schepen de aanwezigen toe.  
 
Hij vertrekt daar bij van de vaststelling dat de geïnstalleerde adviesraad ook werkt, en een verbindend 
element vormt tussen de Stad en het culturele veld enerzijds, en anderzijds de verschillende culturele 
organisaties onderling. Uiteraard blijven zowel schepen De Hertog als Fassi Fihri aanspreekbaar voor 
de organisaties. 
Binnen België geldt de stad Brussel als een voorbeeld: de Stad is een omgeving waar verschillende 
gemeenschappen elkaar vinden en samenwerken. Kunst en cultuur zijn elementen die deze 
samenwerking bevorderen, en de schepen nodigt de aanwezigen uit om verder te gaan op de 
ingeslagen weg. 

2) goedkeuring van het verslag van de vorige vergad ering 
Dit verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen, en wordt eenparig goedgekeurd. 

3) Adviesgroep: verslag van de vergaderingen van 26 /6 en 23/9. 
De Algemene Vergadering heeft tijdens zijn stichtingsvergadering de kandidaat-leden van de 
adviesgroep gevraagd om een voorstel te formuleren over de samenstelling van de Adviesgroep. 
Statutair gezien kunnen immers maximum 18 mensen deel uitmaken van de adviesgroep, terwijl meer 
dan 30 mensen zich kandidaat hadden gesteld. 
Op 26 juni is een voorstel uitgewerkt. Per werksoort werden de kandidaten verzameld, en die duidden 
aan wie het best als lid van de adviesgroep zou kunnen functioneren. Uiteindelijk werden volgende 
personen aangeduid als mogelijk lid van de adviesgroep. 
 
werkvorm voornaam naam organisatie 
amateurkunsten Klaas Debacker Borrris 
beeldende kunsten Petra Bungert CCNOA 
bibliotheek Daniël Bex bibliotheek 

cultuurcommunicatie Geert Cochez 
Brussels 
Kunstenoverleg 

cultuureducatie Yasmina De Jonckheere Art for Children 
Deeltijds 
Kunstonderwijs Bruno De Jonghe academie 
erfgoed/musea Patricia Quintens AMVB 
gemeenschapscentra Julien Meganck GC Nekkersdal 

gemeenschapscentra 
Anne 
Sophie Vanneste GC De Markten 

gemeenschapscentra Jean-Pol 
Van 
Steenberghe 

GC Heembeek-
Mutsaard 

gemeenschapscentra Jos Michiels GC De Linde 

muziek Patrick Lenaers 
Jeugd en Muziek 
Brussel 

podium Ruth Collier Zoo 
sociaal-artistiek Myriam Stoffen Zinneke 
sociaal-cultureel Erik De Boever Willemsfonds 
sociaal-cultureel Kris De Vroede Vermeylenfonds 
sociaal-cultureel Serge Cattrysse KWB-intercultureel 
taal/literatuur Brigitte Neervoort Het Beschrijf 



De vraag wordt gesteld naar de manier waarop de samenstelling van de adviesgroep 
gecommuniceerd is aan de leden van de Algemene Vergadering. De lijst is eind juni rondgestuurd, 
maar niet iedereen zou dit bericht ontvangen hebben. Bij een volgende, gelijkaardige, gelegenheid zal 
dergelijke info bij de uitnodiging voor de bijeenkomst van de Algemene Vergadering gevoegd worden. 
 
Op 23 september is de adviesgroep dan verder aan de slag gegaan. Zoals bepaald in de statuten 
heeft de adviesgroep een voorzitter aangeduid: Anne-Sophie Vanneste, die in afwachting van de 
aanduiding van een voorzitter van het dagelijks bestuur ook fungeert als waarnemend voorzitter van 
de cultuurraad. De adviesgroep heeft ook gepraat over de relatie tussen deze groep, en het dagelijks 
bestuur. Een voorstel tav de Algemene Vergadering werd uitgewerkt (cf. infra). Daarnaast heeft de 
adviesgroep gepraat over hoe hij in de toekomst te werk zal gaan, en over een aantal lopende 
dossiers van mening gewisseld. Zo adviseerde de adviesgroep het stadsbestuur ivm de deelname aan 
Supervlieg. 

4) Adviesgroep: bevestiging van de samenstelling 
De leden van de Algemene Vergadering bevestigen de samenstelling van de adviesgroep, zoals 
voorgesteld door de kandidaat-leden. Vanaf nu kan de adviesgroep formeel aan de slag. 
 
Dagelijks Bestuur: bespreking van de nota ivm de taakomschrijving 
De adviesgroep heeft de relatie adviesgroep – dagelijks bestuur besproken. De statuten bepalen in 
grote lijnen de taakomschrijving van beide organen. Toch is het nodig verdere afspraken te maken 
over de taakverdeling, en over de wijze waarop de twee groepen met elkaar gaan communiceren. 
 
De adviesgroep stelt volgende taken voor als werkdomein van het dagelijks bestuur: ledenwerking, 
communicatie (intern en extern), organisatorische werking van de cultuurraad (incl. 
voortgangscontrole, financiën, …). De adviesgroep is bevoegd voor het formuleren van adviezen naar 
het stadsbestuur.  
 
Om te verhinderen dat de twee organen een verschillende dynamiek zouden ontwikkelen, en elk een 
eigen beleid zouden gaan voeren, is het nuttig om ze inductierecht te geven op elkaars agenda, en is 
het bovendien goed om in de samenstelling overlapping te voorzien. Concreet stelt de adviesgroep 
voor om ten minste twee leden van de adviesgroep op te nemen in het dagelijks bestuur. Het zou 
bovendien goed zijn om de functies van voorzitter van de adviesgroep en voorzitter van het dagelijks 
bestuur te verenigen in één persoon. 
 
Na discussie onderschrijft de Algemene Vergadering het voorstel van de adviesgroep. 

5) Dagelijks bestuur: verslag van de informatierond e 
Bij de samenstelling van de cultuurraad is aan de leden van de Algemene Vergadering gevraagd of zij 
al dan niet lid wilden worden van het Dagelijks Bestuur. De mensen die zich toen kandidaat hebben 
gesteld, zijn opnieuw gecontacteerd met de vraag of ze hun kandidatuur wilden bevestigen.  
 
Rekening houdend met de eerdere bedenkingen van de adviesgroep (een aantal leden van de 
adviesgroep ook in Dagelijks Bestuur, het voorzitterschap van beide organen verenigen in één 
persoon), rekening houdend ook met een aantal evenwichten (behorend tot een verschillend geslacht, 
voldoende vertegenwoordigers uit de Stad zelf), stelt de adviesgroep voor om volgende personen aan 
te duiden als lid van het Dagelijks Bestuur: Anne-Sophie Vanneste (de Markten), Patrick Lenaers 
(Jeugd en Muziek Brussel), Jan Knops (Initia) en Jo Bossuyt (Davidsfonds). 
 

6) Dagelijks Bestuur – samenstelling 
De Algemene Vergadering bevestigt eenparig de voorgestelde personen als lid van het dagelijks 
bestuur. Zij zullen binnenkort bijeenkomen, en onder elkaar aanduiden wie voorzitter wordt, secretaris 
en penningmeester. 
 



7) Woordje van de schepen 
Namens schepen De Hertog spreekt Johan Vreys de aanwezigen toe. De schepen heeft zich bij zijn 
aantreden geëngageerd om deze raad op te richten, en vindt het dus zeer belangrijk om vast te stellen 
dat deze raad niet alleen bestaat, maar ook werkt. De uitnodiging die hij bij de oprichting tot de 
cultuurraad heeft gericht om in dialoog te gaan blijft onverkort van kracht. Nu de uitvoerende organen 
zijn geïnstalleerd kan het eigenlijke werk van start gaan. 
 

8) Varia 
• Financiën: voor het werkjaar 2008 beschikt de Cultuurraad niet over een eigen budget. De 

eigenlijke werkingskosten (vb. verzendingskosten, drank t.g.v. vergaderingen) worden 
voorlopig op het stadsbudget gedragen. Voor 2009 is het de bedoeling om een kleine 
subsidie uit te betalen, waarmee bvb. kan deelgenomen worden aan studiedagen, een 
spreker uitgenodigd, … Het is goed om deze subsidie reeds P.M in het budget te 
voorzien.  

• De volgende vergaderingen: de adviesgroep vergadert medio november, de Algemene 
Vergadering vergadert in het voorjaar 2009. Voor het Dagelijks Bestuur zal zo snel 
mogelijk – en in overleg met de leden – een vergadermoment worden vastgelegd. 

 
De verslaggever 
Peter Heyndrickx 
 


