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1- Aanwezigheden
-De lijst van de aanwezigen en de verontschuldigingen is ter beschikking bij de
cultuurdienst.
-De nieuwe Cultuurbeleidcoördinator Nathalie Gagelmans is verontschuldigd wegens
ziekte.
2- Herdenking Cathérine Zachée
-Ter herdenking van het overlijden van Cathérine Zachée wordt er een minuut stilte
gehouden. Cathérine was een dynamische en fel gewaardeerde medewerkster in het
bestuur en in het verenigingsleven.
3- Goedkeuring van het verslag
-Het verslag van de vorige vergadering , 23 mei 2012, wordt goedgekeurd.
4-

In de kijker : Voorstelling Dodoenstuin
-Door een nieuwe groep enthousiastelingen wordt er een nieuwe elan geven aan de
inrichting en onderhoud van de Dodoenstuin. Iedereen is welkom om te bezoeken en of
te helpen. Zie bijgevoegd de PPt presentatie.

5- Briefwisseling / adviezen
-Er werden 2 adviezen overgemaakt:
i. Het opnieuw, jaarlijks, opbouwen van een fonds voor de aankoop of
ondersteuning van een belangrijk cultureel project ( Zie het funden van het
standbeeld van H Conscience)
ii. Positief advies voor de nieuwe vormgeving van 2970
6- Toelichting ontwerp Actualisatie Subsidiereglement
-Zie ppt presentatie bijgevoegd; De belangrijkste aanpassingen zijn:
i. De verrekening, eens per jaar, van de naakte kosten gemaakt door de
Gemeente voor de huur van zalen, het maken van kopieën en de onkosten
voor transport.
ii. Een toelichting in verband met het opvragen van de ledenlijsten in lijn met
de wet op de privacy
-Een kopie van het ontwerp van het geactualiseerde Subsidiereglement wordt hier
bijgevoegd.
-Het geactualiseerde subsidiereglement moet nog formeel bekrachtigd worden door
het College.
7- P.I.A.
-De plannen voor het nieuwe gemeenschapscentrum zijn ter inzage in het
Gemeentehuis.
-De bouwaanvraag is uit en men verwacht de bouwtoelating voor eind 2012.
-Het “oud KBC gebouw” wordt “Den 200” genoemd naar het huisnummer van het
gebouw. De voorkant wordt verhuurd. Achteraan komt er op termijn (2013) het
gecentraliseerde loket voor evenementen. Aanvragen voor zalen en ondersteuning
van activiteiten zullen in de toekomst daar behandeld worden.
8- Verkiezing nieuwe OCR
-Zie ppt presentatie hier bijgevoegd
-Alle mandaten vervallen formeel vanaf eind 2012. Alle mandaten voor de komende
zes jaar moeten opnieuw ingediend worden. De Verenigingen worden gevraagd om

de formulieren die uitgedeeld werden en die te vinden zijn op de ppt presentatie te
gebruiken om de hun vertegenwoordigers en vervangers formeel aan te duiden en
de formulieren binnen te brengen bij, of op te sturen naar de cultuurdienst tegen
eind januari 2013. Er zijn eveneens formulieren ter beschikking voor “deskundigen”
( geïnteresseerden zonder lid te zijn van een vereniging) en kandidaat bestuursleden.
Wij hopen dat er nogal wat geïnteresseerden zijn om te helpen trekken in het
bestuur.
9- Verzekeringen
-Mensen die meer willen weten over de problematiek van vrijwilligers en
vrijwilligerswerk kunnen steeds terecht bij:
Ann Duysters
Dienst Welzijn en Gezondheid –Steunpunt Vrijwilligerswerk
Boomgaardenstraat 22 – 2600 Antwerpen
T 03 240 61 65
Ann.duysters@welzijn.provant.be
10- Voorbije activiteiten
a- Paella activiteit 11julie: Geslaagd maar slecht weer
b- Wezel goes retro: OK
c- Verenigingendag: Geslaagd. Er was een suggestie om de activiteiten dichter bij de
bar te plaatsen
d- Standbeeld H Conscience: Zeer geslaagd en zeer gewaardeerd
e- Poppenkast ( H Conscience): Zeer goed, ongeveer 2000 kinderen worden bereikt .
Daarbij wordt de doelstelling gehaald. Er is nog één publieke voorstelling in de
bar van de St Andrieskerk .
f- Toneel De Loteling: Een volttreffer, 1168 betalende bezoekers. Daarmee wordt
de doelstelling van 1200 praktisch gehaald. R Doclo kreeg een warm applaus voor
zijn inzet en bijdrage.
g- Verwendag in de Bib: Zeer goed, veel volk. De verkoop van 2dehandsboeken op
dezelfde dag was eveneens een succes.
11-Toekomstige activiteiten
a. Tentoonstelling De Nieuwe Haagse School in het museum Albert Van
Dyck: aan te raden
b. Slotconcert van het Jubileumjaar H Conscience: zondag 2 december om
15.00h in de St Guibertuskerk in Schilde. Een feestelijke uitvoering van de
“Conscience-cantate” van P Benoit, de cantate “Aan H Conscience” van K
Candael en een gelegenheidscompositie. Naast de muziekanten is er het
optreden van 2 koren. Een uniek gebeuren. Kaarten zijn te koop via
Vrelust of via www.conscience-2012.be . Inkom 20€.
11- OCR 2013
-Dinsdag 26 februari, woensdag 29 mei, donderdag 24 oktober. Nu noteren.
12- Varia
-Fons Meyvisch, 70 jaar, stelt zijn mandaat ter beschikking voor de volgende
legislatuur. Fons wordt bedankt en gehuldigd voor zijn jarenlange inzet en bijdrage.
-Mieke Stout en de VVV organiseren op 8 en 9 december in samenwerking dans en
muziek activiteiten . ( zaterdag avond om 20.00h bal, en zondag om 15.00h gezellig
samenzijn)
A Ossaer

