Cultuurraad Herentals

verslag algemene vergadering
26 januari 2017 19.30 uur
foyer ‘t Schaliken, Grote Markt 35, 2200 Herentals
________________________________________________________
Aanwezig: Bart Vervecken en Angelique Delannoye (ABC-Theater), François Van Roy (Atelier X), Ria Versweyveld en Carla VerElst (Canta Libre), Willy Verlinden
(Curieus), Hilde Van Roey en Hubert Vanooteghem (Davidsfonds Herentals), Jos Vermeulen (Davidsfonds Noorderwijk-Morkhoven), Patrik Bulteel (De Dorpel
vzw), Mia Wuyts en Francine Bracq (De Gagel), Christiaan Vercammen (Evangelische Christenen Herentals) Ingrid Ryken (Femma Herentals) Claire Perdaen
(Gezinsbond), Guy Moors (Harmonieorkest Sint-Jozefscollege), Jules Van Olmen (Heemkring Nortrevic), Christine Huybrechts (Heilige Huisjes), Hugo Verhaegen
(Herentalse Geschiedkundige Kring), Willy De Wachter (Herentalse Vrijzinnige Vereniging), Agnes Wyns (Houtsnijders Club De Kempen), Jan Goossens (Jazz In
Thals), Myriam Eyckmans en Louis Vervoort (Koninklijk Sint-Franciscuskoor), Britt Janssens (Koninklijke Fanfare De Noorderzonen), Frans Lambaerts en Leo
Saelen (Koninklijke Fanfare Zucht naar Kunst), Jozef De Heel (Koninklijke Herentalse Postzegelvereniging), Maria Beirinckx (KVLV Noorderwijk), Dany Lefèvre
(KWB Herentals), Annita Maes en Marie-Paule Van Den Wijngaert (Liberale Vrouwen Herentals), Nicole De Peuter (Luciano), René Jaques (Luciano), Margareta
Verwimp (Markant netwerk van ondernemende vrouwen), Jan Horemans (Mosterdclub), Rosetta Van de Voorde (Music Band Avanti), Yvonne Helsen
(Natuurgidsen Herentals), Guy Bellens (Natuurpunt Nete & Aa), Christiane Van Thielen en Ano Abigail (New Testament Ministries International), Rudy Dillen en
Frank Lippens (Numismatica),Jozef De heel (OKRA Sint-Antonius), Claire Perdaen (Organiserend Comité Montmartre), Bert Hermans (orgel@herentals), Marcel
Danneels (Oudere Scouts De Brigands), Marcel Sameys (Redactie ’t Baviaantje), Jeannine Wynants (Rode Kruis Noorderwijk-Morkhoven), Tejo Briers (SintBaafskring), Louis Verlinden en Jack Van Den Bogaert (Sint-Ceciliakoor Noorderwijk), Jos Maes (Sint-Waldetrudiskoor), Chris Dyck (Tabula Rasa), Paul Snoeys
(Ter Vesten), Guy Moors (The Legends), Jochen Van Laere (The Very Big Band), Vera Goris en Serge Van Goubergen (Theaterspektakel), Sonia Bellens (Velt),
Maria Bervoets en Rosetta Van de Voorde (VIVA), Bart Wynants (Vocaal Ensemle Markant), Gert Bouwen (Vocaal Ensemble Tadaam!), Jeannine Vleugels
(Zonnelied), Ludwig Cerstiaens, Willy Geboes, Christiaan Janssens, Mai Lornoy, Karin Verweij, Eugène Wagemans
Verontschuldigd: Marc Goormans (Sint-Baafskring), Herman Rombouts (Velt vzw), Elisa Wouters en Diane Lauwers (Femma Noorderwijk), André Daems (OKRA
Sint-Jan), Magda Vercammen en Dirk Heyselbergs (Cum Amore)

________________________________________________________
Deel 1 : Algemene vergadering
Welkom
-

voorzitter Bart Wynants heet iedereen welkom
het verslag van de AV van 10 mei 2016 wordt goedgekeurd
nieuwe verenigingen van de cultuurraad worden voorgesteld:
o
o
o

ABC-Theater wordt voorgesteld door Bart Vervecken
The Very BigBand wordt voorgesteld door Jochen Van Laere
Jazz in Thals wordt voorgesteld door Jan Goossens

Terugblik
-

De voorzitter overloopt de punten die in het 2016 aan de hand van adviezen gevraagd werden
aan de Stad Herentals:
o

uitleen
§
§
§

o

Lakenhal:
§
§

o

nieuw spreekgestoelte = ok
beamer en projectiescherm: zal later worden opgenomen in het grote geheel van
de restauratie van de Lakenhal

verlichting ’t Hof:
§
§
§

o

noodverlichting op batterijen = weerhouden
houders voor vuilzakken = goedgekeurd
handkarren = goedgekeurd

podiumverlichting = goedgekeurd
dimbare verlichting tuinzaal is ook goedgekeurd
Het wordt allemaal led-verlichting

Fundatiehuis
§
§

de straatlantaarn die al heel lang stuk is, zal gerepareerd worden.
de andere zaken die gevraagd zijn, zijn niet meer van toepassing omdat het

o

Fundatiehuis terug onder het OCMW komt en volledig zal ingenomen worden door
het Kempens Karakter.
§ verenigingen kunnen vanaf het najaar in het Koetshuis-stadspark terecht.
Convent
§
§
§

-

het dienstencentrum gaat ook verhuizen tegen het einde van het jaar.
de cultuurraad heeft in 2012 al gevraagd naar de herbestemming van dit gebouw
de cultuurraad zal opnieuw adviezen indienen om te vragen om het convent ter
beschikking van verenigingen te stellen

de cultuurraad wil de verenigingen mogelijkheden bieden om zich aan het publiek voor te
stellen, zoals bij MidzomerThals. De eerste editie vorig jaar is in het water gevallen, maar toch
was er veel sfeer.

Vooruitblik
-

-

-

Er komt een nieuwe editie van MidzomerThals op zondag 25 juni 2017. Inschrijven voor de
verenigingenmarkt of voor een optreden kan tot einde maart via de website van de cultuurraad
(www.cultuurraadherentals.be).
De voorzitter doet een warme oproep voor de uitbreiding van het Bestendig Bureau van de CR.
Kandidaturen met een korte motivatie indienen via info@cultuurraadherentals.be of via het
cultuurcentrum vόόr 1 april 2017
de sectievergaderingen vinden plaats op 9 mei 2017: de cultuurraad wil hier peilen naar input
van verenigingen voor het advies voor het budget 2018 (korte termijn) en voor het cultuurbeleid
voor 2018-2024 (lange termijn)
in 2018 op 21 en 22 april zal ‘Een streepje Francken’ plaatsvinden in de Sint-Waldetrudiskerk.
Verschillende verenigingen nemen hier aan deel

Cultuurprijs
-

de kandidaten voor de cultuurprijs worden voorgesteld
§
§

-

De tentoonstelling ‘Sint-Waldetrudis sierlijk getooid’
’40 jaar ronde van Noorderwijk’ – boek uitgegeven door Sint-Baafskring

iedereen kan zijn stem uitbrengen, de stemmen worden geteld, de uitslag wordt in het tweede
deel meegedeeld

De website www.cultuurraadherentals.be
-

-

-

De voorzitter geeft info over de website www.cultuurraadherentals.be. Tijdens de
sectievergaderingen hebben (althans een deel van) de verenigingen gevraagd om meer
mogelijkheden om hun activiteiten kenbaar te maken. Daarom werd er gestart met een agenda
aan te maken op de website van de cultuurraad. Deze is gelinkt met de Uitdatabank.
Verenigingen kunnen hun evenementen hierop aankondigen, zij moeten de tag agendacrh
toevoegen, en dan komen de evenementen automatisch op de agenda van de website van de
cultuurraad.
indien er voldoende interesse blijkt voor deze agenda, dan kan dit nog uitgebreid worden,
bijvoorbeeld met een elektronische nieuwsbrief .
de cultuurraad zal zijn website actiever gaan promoten aan de hand van bladwijzers met
www.cultuurraadherentals.be, die onder andere zullen worden uitgedeeld aan nieuwe
inwonders van Herentals.
De voorzitter roept de verenigingen op om zich met tekst en toelichting voor te stellen op de
website en om hun kennis te delen door actief mee te werken aan het up-to-date houden van
de andere informatie op de website. Vooral voor de info over de zalen in Herentals kunnen de
verenigingen (de gebruikers van deze zalen) helpen: signaleer het als er nieuwe zalen of zaaltjes
zijn, als er verdwijnen, of als bijvoorbeeld de contactgegevens gewijzigd zijn.

-

Hubert Vanooteghem van het Davidsfonds vraagt om op de website te zetten hoeveel punten
elke vereniging heeft gekregen en hoeveel subsidies. Dit kan inderdaad op de website komen,
nadat het schepencollege het dossier heeft goedgekeurd.

Deel 2 : Uitreiking cultuurprijs
-

-

de kandidaten voor de cultuurprijs worden geïnterviewd door schepen Ingrid Ryken
de pers, met als woordvoerder Ludo Coenen, stelt de genomineerden voor de persprijs voor. Dit
zijn Marc Helsen, Peter Snijder, Hans Duval en Sint-Baafskring. Winnaar is Marc Helsen.
Musica per la Vita brengt een muzikaal intermezzo met muziek van Bach en Telemann
de winnaar van de cultuurprijs wordt bekend gemaakt door Ingrid Ryken:
de cultuurprijs 2015-2106 gaat naar ‘Sint-Waldetrudis sierlijk getooid’ (36 stemmen), de SintBaafskring kreeg 23 stemmen
een receptie wordt aangeboden door de cultuurraad en door het stadsbestuur

