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AANWEZIG     

familienaam voornaam naam organisatie 

Cuppens  Fien   

Baur Sarah Choux de Bruxelles 

Bonte  Tom Beursschouwburg 

Brandt  Georg IHECS 

Bossuyt  Jo Davidsfonds Laken (voorzitter) 

Byron  Veerle Circus Zonder Handen 

Daneels  Eleen MET-X 

De Bus  Werner Giebus  

De Jonge Eric Bon vzw 

De Meijts Odrey Heembeek blijft (wijkcomité) 

De Rechter  Rudi Masereelfonds 

De Schouwer Henri Davidsfonds Haren 

Froyen  Ilke Passa Porta 

Gallagher Helen Davidsfonds 

Lenaers Patrick Jeugd en Muziek Brussel 

Mezzour Abdellatif VOEM 

Puttemans Josée Sint-Nikolaas 

Quix Marie-Paule De overbron wzc 

Tindemans Klaas Rits school of Arts 

Van Crayenest Bie JH Chicago 

Vanden Bulcke  Anne Stad Brussel 

Weyers Luc GC Nekkersdal 

Willems  René De Wijngaard 

      

VERONTSCHULDIGD     

Ben Yakoub Joachim   

Berghmans Frie   

Brouns An   

De Boelpaep Nathalie Zinnema 

De Calonne  Isabelle AB 

De Clippeleir Dirk AB 

De Graeve  Steven Erasmus 

Eckhardt Julia   

Ionita Greg   

Janssen Tim  vzw Epitaaf 

Op de Beeck  Danny KVS 

Rooman Luc Emiel   

Stoffen  Myriam Zinneke 

Swillen  Gerlinde   

Temmerman  Bart Cultuurnet 

Vandenberghe Henri Brosella 

Vandendriessche Barbara Barre Weldaad 

Van Driessche  Ann Muntpunt 

Van Neste Anne-Sophie de markten 

Van Parijs  Arnold   

Van Roy  Anja Lasso 

Van Ryckeghem Koen   

Verkoelen Willy   

 
Omwille van het grote aantal verontschuldigden, besluit de voorzitter de lijst niet te overlopen.  

 

1.Bekrachtiging adviezen RVB over projecten  
 

Ahv powerpoint wordt de procedure voor de budgetverdeling uiteengezet.  



De voorzitter licht de visie van het lokaal cultuurbeleidsplan kort toe, en duidt op het verschil met de 

voorbije jaren (werken binnen een kader met operationele en strategische doelstellingen). Een 

duidelijke projectoproep die toelaat verantwoording af te leggen.  
Uit lokaal cultuurbeleidsplan werden 5 doelstellingen geselecteerd. De oproep werd verspreid onder de 

leden van de cultuurraad, onder de partners die al subsidies kregen, via verenigingen in contact met 
de schepen, en in de Brusseleir. Deadline voor indiening convenanten en projecten was 02 juni 2014. 

Cultuurbeleidscoördinator adviseert, schepen doet voorstel toe te kennen bedrag aan cultuurraad. 

Werkgroep cultuur (en vervolgens bestuur) adviseert de voorgestelde bedragen.   
Schepen merkt op dat dat 02 juni te laat was, dat er voor 2015 gestreefd zal worden naar een 

vroegere deadline (voor verspreiding en indiening).  
Reacties AV:  

 Kunnen de adviezen van de cultuurraad op voorhand bekeken worden? Nu zijn aanwezigen er 

enkel om te bekrachtigen. Schepen gaat akkoord: adviezen zullen op voorhand aan leden AV 
bezorgd worden. 

 Cultuurbeleidscoördinator geeft bondige toelichting bij projecten.  

 Schepen stelt dat er meer projecten werden ingediend dan vorige jaren. Een aantal nieuwe, 

frisse, stedelijke inititatieven werden gesubsidieerd. 

 Voor de toneelverenigingen heeft de schepen het advies van de cultuurraad gevolgd. Zij 

krijgen minder middelen dan het aangevraagde bedrag, maar geen volledige afstraffing. Er zal 
hen gevraagd worden om zich open te stellen naar nieuwe doelgroepen. 

 
 De AV bekrachtigt de toegekende bedragen voor de projectsubsidies.  

 

 
2.Bekrachtiging adviezen RVB over convenanten 

 
 De schepen heeft het advies van het bestuur van de cultuurraad over de gelijkschakeling van 

middelen voor Bronks, Beurs en Kaai gevolgd. Deze huizen krijgen nu elke evenveel (47 000 

€). 
 Voor het GC Heembeek-Mutsaard heeft de schepen het advies van de cultuurraad (een 

verlaging van 12 500€ naar 9 000€, en dus gelijkschakeling met GC de linde) niet gevolgd. Ze 

besliste de nieuwe ploeg volledig te ondersteunen, en hen een kans te geven om de 

noodzakelijke vernieuwing in te zetten. Voor de afsluiting van nieuwe convenanten, zal er 
streng toegekeken worden op de resultaten.  

 De lijst van convenantspartners kan binnen 3 jaar opengesteld worden naar nieuwe partners. 

Het is geen gesloten lijst. Met partners die elk jaar hetzelfde project indienen en hun werking 
bewezen hebben, kan beter een convenant afgesloten worden.  

 Over de totaalbedragen: projecten: +/- 40 000 €; wijktrajecten +/- 35 000€; convenanten +/- 

273 500 €; werking cultuurbeleidscoördiantor 7 150€; bicommunautaire projecten: +/- 45 000 

€.  
 Met de KVS, het stadstheater, zal een nieuwe convenant onderhandeld worden tussen Stad 

Brussel, Vlaamse Gemeenschap en VGC. Het gebouw van KVS is van de stad. 

 Voorstel om binnen de AV een inhoudelijk debat op gang te brengen met een externe spreker 

zodat discussies minder formeel worden.  
 Het voorstel wordt gelanceerd om over het bedrag van de wijktrajecten een discussie op te 

starten binnen de werkgroep. Dit bedrag verdient een discussie met parameters. Het criterium 

voor dit bedrag is ‘gemeenschapsvorming’.  
 Er zijn voldoende aanwezigen om voorstel te kunnen bekrachtigen, er wordt gestemd bij 

gewone meerderheid (van de aanwezige leden).  

 

 De AV bekrachtigt de toegekende bedragen en doelstellingen voor de convenanten.  
 

 
Noot: Aangezien de powerpoint niet werkt, en ook niet geprint kan worden, wordt besloten ze 

presentatie per mail op te sturen. Geïnteresseerden kunnen alvast een papieren versie inkijken na de 

vergadering.  

 


