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Verslag werd goedgekeurd met onderstaande toevoegingen


Subsidie Jeugdkoor : wordt zeker gesteund door de Cultuurraad die ook hun advies
geven om het bedrag van 1500 euro toe te kennen gespreid over 2012 en 2013.
Na controle van de boekhouding blijkt dat wij het volledige bedrag reeds in 2012 kunnen
vastleggen.



Subsidie Natuurpunt Schijnvallei : de vraag heeft niet rechtstreeks betrekking op een
project als dusdanig en komt dus niet in aanmerking. Aanvraag eventueel richten aan
het college en de Gemeenteraad.

Briefwisseling
Facturen ontvangen vanwege Oxfam Wereldwinkel en Cultuurraad Voor- en Noorderkempen.
Betaling zal dadelijk uitgevoerd worden zodra overdracht penningmeester is geregeld.
P.I.A.



Bouwaanvraag voor het nieuwe Gemeenschapscentrum werd inmiddels ingediend
Aan de achteringang van het Dorpshuis is het vrij donker; Nathalie wist te vertellen dat
een ander spoedig wordt opgelost.

Afronden functie penningmeester
Afspraak met de bank wordt gemaakt door Peter in de loop van volgende week om een ander te
regelen.
Cultuurbank Dorpshuis
Geen verder nieuws ! Erik Binon zal opnieuw contact opnemen om te vragen of er wel interesse
is om dit project uit te voeren, zoniet dient uitgekeken te worden naar een alternatief.
Cultuurraad Voor- en Noorderkempen
Op zaterdag 1 december 2012 zal de vergadering van de Cultuurraad Voor- en Noorderkempen
plaatsvinden in de Raadzaal van het Gemeentehuis van 10u tot 12u..
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Koffie en water dienen voorzien te worden evenals broodjes en Baas Gansendonckbier.
Na de lunch zal een bezoek gebracht worden aan de tentoonstelling van de Nieuwe Haagse
School in het museum.
Eventueel voorstel “In de Kijker” op de volgende OCR
Aan het Davidsfonds zal gevraagd worden of zij interesse hebben, dit in het kader van de fusie !
Op de Open Cultuurraad van februari 2013 zal aan Pasar, Neos, Markant en de
Imkersvereniging gevraagd worden of ook zij belangstelling hebben om van deze mogelijkheid
in de toekomst gebruik te willen maken.
Bestuursverkiezing (februari 2013)
Verenigingen worden aangeschreven in de loop van de maand december.
Planning is om in januari een herinnering te sturen.
Open Cultuurraad (25 oktober)
Prima verlopen. Wel waren er minder verenigingen vertegenwoordigd dan anders.
Presentatie Werkgroep Dodoenstuin was heel goed, zeer ambitieus programma !
Subsidies
Nathalie bezorgde een overzicht van de subsidieverdeling voor de verenigingen.
Unanieme goedkeuring zal door Fons bevestigd worden aan Tine Verlinden met dank voor het
geleverde werk.
Rondvraag
Nathalie gaf toelichting over de mogelijke culturele activiteiten voor 2013. Alles zal uiteraard
afhankelijk zijn van de grootte van het budget dat ter beschikking wordt gesteld.



Tentoonstelling literair museum Hasselt met de figuur van Hendrik Van Veldeken.
Er zouden ook workshops voorzien worden. Doelgroep : vooral “kinderen”
.
Radio Modern : nostalgische evenementen in het Dienstencentrum,met dansen stijl
1950. Doelgroep : jongeren en jeugdverenigingen. Ook volwassenen.



Week van de Amateurskunsten (WAK) met als thema “natuurtalent”.
Enkele mogelijkheden : Dienstencentrum volledig verpakken in het groenals een vorm
van afscheid, recyclagekunst. Kunstgroep en Academie zouden hierbij betrokken
worden.



Kunstmarkt in Schildehof net zoals in 2012 met taxatie van werken door Bernaerts

Volgende vergaderingen
Telkens op dinsdag om 20.00u : 11 december 2012, 15 januari 2013 en 19 februari 2013.
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