Stel je kandidaat voor de cultuurraad
Wat is de cultuurraad?
De cultuurraad van de Stad Brussel geeft advies aan de schepen van Nederlandstalige
aangelegenheden over het lokaal cultuurbeleidsplan én brengt mensen en organisaties samen
rond cultuur in de Stad Brussel. De cultuurraad bestaat uit een beperkt aantal leden (maximaal
16) en wordt zo divers mogelijk samengesteld. Ze wordt telkens voor een periode van drie jaar
verkozen. Leden van de cultuurraad hebben relevante ervaring als vrijwilliger, vanuit hun persoonlijke
achtergrond of als professional en wonen op het grondgebied van de stad
of werken voor een sociaal-culturele organisatie of culturele instelling actief op het grondgebied van de stad.
Het cultuurplatform
Is een open bijeenkomst die minstens 2 keer per jaar georganiseerd wordt door de cultuurraad
Is toegankelijk voor iedereen met interesse in de Brusselse culturele sector
Is vooral een netwerkmoment en een inspiratiemoment
Wordt geïnformeerd over het cultuurbeleid van de stad en geeft op haar beurt mee sturing aan het lokaal
cultuurbeleid
De cultuurraad
Geeft advies aan de schepen, bijvoorbeeld met betrekking tot het uitschrijven van projectoproepen en het
beoordelen van de ingediende projecten, het lokaal cultuurbeleidsplan en de uitvoering daarvan, het
afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met cultuurhuizen, etc..
De cultuurraad komt regelmatig samen, gemiddeld om de 6 weken.
Zoekt geëngageerde, kritische, enthousiaste leden
De kern
bestaat uit de voorzitter en de secretaris cultuurraad en cultuurbeleidscoördinator van Stad Brussel
Coördineert en ondersteunt de cultuurraad

Kandidatuur
Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Adres:
e-mailadres:
gsm-/telefoonnummer:

Werk je voor een sociaal-culturele organisatie of culturele instelling actief op het grondgebied van stad
Brussel (Brussel/Laken/Neder-Over-Heembeek/Haren)? Zo ja, vul in:
Naam organisatie:
Functie:

Ben je bestuurslid of vrijwilliger bij een sociaal-culturele organisatie of culturele instelling op het grondgebied
van stad Brussel (Brussel/Laken/Neder-Over-Heembeek/Haren)? Zo ja, vul in:
Naam organisatie:
Hoedanigheid:
motivatie
Waarom wil je graag lid worden van de cultuurraad? Vertel ons kort en krachtig waarom jij de geschikte
persoon bent.

Van een lid van de cultuurraad wordt verwacht dat hij/zij/X gedurende drie jaar het volgende engagement
opneemt. Hij/zij/x:
•
•
•

•
•

woont de vergaderingen van de cultuurraad op werkdagen bij (tijdens de lunchpauze of aansluitend
op het einde van de werkdag).
draagt twee keer per jaar actief bij aan het cultuurplatform (op werkdagen tussen 18u00 en 21u00)
stelt zich kritisch maar constructief op en onderschrijft de waarden van de cultuurraad:
verdraagzaamheid, respect voor de grondwet en de democratie, bereidheid om samen te werken
tussen de gemeenschappen, bereidheid om het harmonisch samenleven tussen verschillende
volkeren, culturen en overtuigingen te helpen bevorderen.
Onderschrijft het cultuurbeleidsplan en werkt constructief mee aan de uitvoering ervan.
Indien hij/zij/X drie maal zonder verontschuldiging afwezig is op de activiteiten, kan het mandaat
beëindigd worden en hij /zij/X vervangen kan worden in de cultuurraad.

Handtekening

Datum

Bezorg het ingevulde formulier per post (poststempel geldt als bewijs) of per e-mail aan Marc Boutsen,
cultuurbeleidscoördinator bij stad Brussel. Je kandidatuur kan tot en met 21 september 2019, 16u00 worden
ingediend.

Cultuurbeleidscoördinator Stad Brussel
Sint-Katelijnestraat 11
1000 Brussel
T 02/279 64 49
E: marc.boutsen@brucity.be

