
Algemene vergadering cultuurraad 23 juni 2016 – 19u -21u 

Aanwezig: 

Ans Persoons, schepen van Nederlandstalige aangelegenheden, Patrick Lenaers, Jeugd en Muziek, 

voorzitter ad interim; Jo Bossuyt, Davidsfonds Laken, penningmeester; Henri Vandenberghe, 

Brosella; Luc Collin, Rederijkerskamer De Lelie KTV De Noordstar en jeugdtoneel 2000; Tim Janssens, 

Epitaaf; Eleen Daneels, Met-X; Alan De Bruyne, The Belgian Pride; Geert Cochez, visit.brussels; Irina ?; 

Annelies Smets, medewerkster Ans Persoons 

Verontschuldigingen: 

Walter Vermander, ’t Oogenblik; Frieda Berghmans;  Marijn Brouckaert, Bibliotheek; Henri de 

Schouwer; An Brouns; Gertie Lindemans; Veerle Bryon, Circus Zonder Handen; Leen Ochelen, 

Brusselse Museumraad; Anja Van Roy, Lasso; Steven de Graeve, Erasmushogeschool; Ilke Froyen, 

Passa Porta vzw; Audrey Pools, Dirk De Clippeleir, AB, Marijn Brouckaert, bibliotheek, Gertie 

Lindemans, Ingrid Vanderhoeven, le Space, Bert Anciaux, GC Heembeek-Mutsaard; Marie-Paule Quix, 

WZC De Overbron; Anja Stroobants 

1. Status voorzitterschap 

Patrick Lenaers legt uit dat hij tijdens de raad van bestuur op 9 februari 2016 werd aangeduid als 

voorzitter ad interim. An-Sophie Van Neste nam op de AV van 6 oktober ontslag als voorzitter. 

Daarop duidde de raad van bestuur een interim voorzitter aan. 

Patrick legt de werking van de cultuurraad nogmaals uit. De cultuurraad bestaat uit een algemene 

vergadering, raad van bestuur en groep van deskundigen die de dossiers van de projectoproep 

behandelen. Momenteel is er nood aan een nieuwe samenstelling van de bestuursorganen om de 

cultuurraad zo interessant mogelijk te maken voor iedereen. Patrick maakt een functieprofiel op voor 

de leden van de nieuwe raad van bestuur. Het is de bedoeling dat we dit functieprofiel tegen de 

volgende AV kunnen voorstellen en dit profiel uitgebreid bespreken met de leden van cultuurraad. 

Iedereen zal zich vervolgens kunnen kandidaat stellen om lid te worden van de raad van bestuur. Uit 

de nieuwe raad van bestuur kan vervolgens een nieuwe voorzitter gekozen worden. 

2. Goedkeuring agenda 

De agenda wordt goedgekeurd 

3. Goedkeuring notulen AV 6 oktober 

De notulen van de AV van 6 oktober worden goedgekeurd 

4. De rol van visit.Brussels op vlak van cultuur door Geert Cochez – adjunct-directeur generaal 

visit.Brussels 

De PowerPointpresentatie van Geert Cochez bevindt zich in de bijlage. 

 

 



5. Bekrachtiging advies voortgangsrapport 

Het voortgangsrapport wordt jaarlijks opgesteld in samenwerking met de gemeenschapscentra, de 

bibliotheek en de Stad Brussel. Het rapport dient om de vordering van het lokaal cultuurbeleidsplan 

van de Stad te kunnen monitoren en ter verantwoording van de subsidies aan de Stad van de VGC.  

De raad van bestuur formuleerde een advies met betrekking tot dit rapport: 

De Raad van Bestuur van de cultuurraad heeft het geïntegreerd voortgangsrapport van het lokaal 

cultuurbeleidsplan 2014 -2020 positief geadviseerd tijdens de vergadering van maandag 14 maart 

2016 

Tijdens de raad van bestuur werden een aantal opmerkingen gegeven in verband met het 

voortgangsrapport: 

 Er wordt benadrukt dat het positief is dat er ingezet wordt op een coherent subsidiebeleid. 

 Er wordt aangehaald dat het moeilijk is om het beleid van de Stad te evalueren via het 

bestaande VGC-format. Door het gevraagde format is het rapport niet altijd even leesbaar. 

 Er wordt geconcludeerd dat het belangrijk is te blijven inzetten op coaching van kleine 

partners zoals beschreven staat in de acties voor 2016. 

 Er wordt op gewezen dat de cultuurraad een ondersteunende rol kan spelen bij het versterken 

van het voorwaardescheppend kader. Met betrekking tot actie 3, het versterken van 

interdepartementale samenwerking, wordt er op gewezen dat de cultuurraad de uitnodiging 

van algemene vergaderingen breder kan verspreiden bijvoorbeeld naar de schepen bevoegd 

voor cultuur en de schepen bevoegd voor jeugd en de bibliotheek. 

 Er wordt benadrukt dat de cultuurraad nog meer haar rol wil opnemen als adviesorgaan. 

 

Namens de raad van bestuur, 

Het advies van de raad van bestuur met betrekking tot het voortgangsrapport wordt bekrachtigd. 

De Stad ontving inmiddels de subsidie van de VGC ter waarde van 46.886 euro. 

6. Bekrachtiging adviezen projecten 

Hoe is de adviesgroep te werk gegaan? 

 Kandidaten die een dossier wilden indienen voor de projectoproep Nederlandstalige 

aangelegenheden 2016 konden dit doen tot 1 maart 2016.  

 Alle subsidiedossiers werden vervolgens verdeeld onder de leden van de adviesgroep van de 

cultuurraad. Elk dossier werd door minstens twee experten gelezen die elk een advies 

formuleerden.  



 De adviesgroep is vervolgens samengekomen en er is gedurende twee uur overleg geweest 

over de dossiers waar geen duidelijke overeenstemming was onder de experten. 

 Het eindadvies van de expertengroep werd overgemaakt aan het kabinet van de schepen. 

 Op 26/05/2016 vond er een raad van bestuur van de cultuurraad plaats. Op basis van het 

advies van de Stad en het advies van de expertengroep formuleert de schepen haar 

beslissing. 

 Op 23/06/2016 vindt er een algemene vergadering van de cultuurraad plaats. Hier zullen de 

dossiers een laatste keer voorgesteld worden. 

 De dossiers komen voor op het schepencollege en de gemeenteraad 

Wie zat er in de adviesgroep: 

• Patrick Lenaers         

• Arnold Vanparijs 

• Anja Van Roy 

• Steven Degraeve 

• Leen De Spiegelaere 

• Angela Tillieu 

• Ann Olaerts 

• Jo Bossuyt 

Totaal ingediende projecten: 46. Van deze 46 projecten werden er 38 dossiers geadviseerd door de 

cultuurraad. Er werden acht projecten niet geadviseerd. Dit op vraag van de adviesgroep omdat het 

gaat over kleine projecten die niet helemaal passen binnen de projectoproep maar die wel subsidies 

zullen krijgen omdat ze een belangrijke meerwaarde zijn voor het socio-culturele verenigingsleven.  

Totaal budget 2016: 86.052 euro. Het budget is in 2016 met 8.000 euro gestegen. Dit komt omdat de 

wijktrajecten (een project opgestart door de vorige schepen) zijn afgelopen. Er is voor gekozen om 

specifiek in te zetten op twee subsidielijnen: convenanten en projectsubsidies. De projectsubsidies 

worden hierna besproken. 

De doelstellingen waar een project in 2017 aan moet voldoen: 

 De grootstad als artistiek werkterrein gebruiken 

 Elke wijk een culturele identiteit geven 

 Cultuurparticipatie versterken, vooral van moeilijk bereikbare doelgroepen en 

kansengroepen 

Meer uitleg over deze doelstellingen kan je terugvinden in het cultuurbeleidsplan. 



Subsidietabel na bespreking:  

 

De adviezen van de expertengroep en de raad van bestuur worden bekrachtigd door de algemene 

vergadering. 

Volgende AV gaat door op 11 oktober om 19u in de raadzaal van het Stadhuis 

Agentschap integratie en inburgering Cultuurmaatjes 7500 2.500,00

Anna Luyten Het nest van de zwerfster en andere sprookjes7500 Positief advies heel goed 5.000,00

ARDAPS Uit de doeken 4920 Positief advies voldoende 1.000,00

vzw Aquilon De grote verhuis 4920 Positief advies voldoende 2.500,00

Art@AZIRA Price of the ticket 5000 Positief advies goed 2.500,00

Ballets Confidentiels Op zoek naar Akarova 2988 Nipt positief adviesnipt voldoende 1.000,00

Batard Batard festival 2016 6000 Positief advies voldoende 2.500,00

Bozar Studios Singing Brussels 4000 Positief advies voldoende 1.000,00

Brede School Laken & De Haven Draag je steentje bij 6580 Positief advies voldoende 5.000,00

Cinema Bioscoop Cinema bioscoop festival 6000 Negatief advies onvoldoende 2.500,00

Cinema Maximiliaan cinema maximiliaan BXL 7500 Positief advies voldoende 1.000,00

Centrum voor Ondersteuning, Onderzoek en Documentatie vzwEnsemble 7500 Positief advies nipt voldoende 0,00

Cycloperativa Buurtcinema de Kannibaal 2500 Negatief advies onvoldoende 0,00

DC De Harmonie De bewoners openen hun raam voor de Noordwijk7000 Positief advies goed 5.000,00

De Telescoop, Freinetschool Mobiele zwevende Kruidentuin 5000 Nipt positief adviesnipt voldoende 0,00

Diederik Peeters De Kunst van de nonsens 6710 Negatief advies onvoldoende 0,00

Erasmushogeschool Brussel Beelden uit de stad, een reizende fototentoonstelling956 Negatief advies onvoldoende 0,00

FMDO 2 (t)huizen, 1 gids 5600 Negatief advies onvoldoende 2.500,00

Jeugd en muziek Beats me 7319 Positief advies goed 5.000

JHMJ Dar Semaine Dar/t@globe Aroma 2000 Positief advies goed 1.000,00

Koen Wastijn Guests6 4000 Negatief advies onvoldoende 500,00

KTV De Noordstar 6600 Positief advies voldoende 2.500,00

LICHTERLOH LA LOTTERIA 7500 Positief advies goed 0,00

Luca School of Arts pain perdu/mapping migration 7500 Negatief advies onvoldoende 0,00

Matchbox infinite encounters 4652 Negatief advies onvoldoende 0,00

MET-X & Daarkom Mixit on tour 4780 Nipt positief adviesnipt voldoende 0,00

MUS-E Agora 4500 Positief advies goed 2.500,00

Odysseia Odysseia On the Go 3000 Positief advies voldoende 2.500,00

Palhik Mana empowerment via 'vocale improvisatie' voor maatschappelijk kwetsbare vrouwen uit Brussel7500 Positief advies voldoende 5.000,00

Pianofabriek system D 7500 Positief advies goed 2.500,00

Pool is cool Badeau 7000 Positief advies goed 5.000,00

QO-2 Urban Sound Design aan de hand van het westelijke Ringspoor in Brussel –2500 Positief advies nipt voldoende 1.000,00

Rambi Bambo oprichting van intergenerationaal schoolorkest1000 Positief advies voldoende 302

Restart The international days of Peace 2016 – 21 tot 25 September 20167500 Positief advies voldoende 0,00

Shirin Mirachor Hipster/muslim project: Brussel 7500 Positief advies voldoende 2.500,00

The Belgian Pride Pride Festival & Pride.be 2000 Negatief advies onvoldoende 0

Transittown You're up! Cal#1 -  who are EU 7500 Positief advies goed 2.500,00

Zonder Handen Circus zonder handen 7500 Positief advies heel goed 7.500,00

projectenzonder advies cultuurraad

Filem'on 7500 5.000

KWB Haren 250

okra's Brussel 1000 1.000,00

Davidsfonds 250 250,00

De Blauwe bloem 250 250

GC De Markten 0,00

STUVO 1 0,00

Les artistes 0,00

Kick-off the campus 1.000,00

Eigen Project 4.000,00

86.052,00


