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1 Kennismaking
- Alle aanwezigen worden welkom geheten en alvast bedankt voor hun interesse om mee het
cultuurbeleid vorm te willen geven.
- Rondje van de tafel: iedereen stelt zichzelf kort voor.
- Het doel van de adviesraad wordt kort geschetst:
▪ overleg over en inspraak in cultuurbeleid;
▪ ruimte voor constructieve ideeën, initiatieven, suggesties;
▪ komen tot een interactief beleid door participatie van burgers en verenigingen.
2 Huishoudelijk reglement adviesraden
Opdat iedereen een duidelijk beeld zou hebben van de werking van de cultuurraad, wordt eerst het
voorstel van huishoudelijk reglement gezamenlijk overlopen, alvorens een voorzitter, ondervoorzitter
en secretaris aan te duiden.
De cultuurraad heeft slechts één bemerking, met name over artikel 7.
De cultuurraad is van oordeel dat er geen einde mag komen aan een mandaat omwille van 3
verontschuldigingen en stellen voor dit te schrappen en enkel drie opeenvolgende afwezigheden te
behouden.
Verder geeft de cultuurraad een positief advies aan het huishoudelijk reglement.
3 Aanduiding voorzitter, ondervoorzitter en secretaris
Om tot een interactief beleid te komen is het belangrijk dat de input voldoende van de cultuurraad
zelf komt en dat die autonoom bv. de agenda bepaalt en voor de objectieve verslaggeving zorgt.
Hiervoor moeten 3 functies verplicht ingevuld worden:
- voorzitter: uitnodiging versturen + opmaak agenda + vergaderingen leiden
- ondervoorzitter: neemt de taken van de voorzitter op zich wanneer die verhinderd is
- secretaris: maakt de verslagen op en verstuurt die naar de leden
Zij vormen samen het dagelijks bestuur.
De cultuurdienst ontving voor de vergadering geen kandidaturen.
Tijdens de vergadering stellen volgende leden zich kandidaat:
- Rik Van Lier: voorzitter
- Eddy Frans: ondervoorzitter
- Ann Walravens: secretaris
De cultuurraad aanvaardt deze kandidaturen en wenst het nieuwe bestuur veel succes.
4 Evaluatie Bronzen Urbanus
De nieuwe stemprocedure werd voor het eerst toegepast tijdens de laatste cultuurprijsuitreiking. De
stem van de cultuurraad en de stem van het publiek lag mijlenver uit elkaar.
De vraag kan gesteld worden of het publiek met 10% voldoende inspraak krijgt.
Deze discussie zal gevoerd worden tijdens een latere vergadering.
5 Volgende vergaderingen
De cultuurraad beslist de vergaderingen te blijven organiseren op dinsdag.
Agendapunten op korte termijn: subsidiereglementen, Baljuwtuin, kansenpas, …
Het nieuwe bestuur vraagt ook om het huidige cultuurbeleid aan de cultuurraad te willen voorstellen
op de volgende vergadering.
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6 Rondvraag
- De cultuurdienst vraagt aan alle leden van de cultuurraad om op een formulier hun
persoonsgegevens in te vullen en de nodige toestemmingen te geven voor het gebruik van deze
gegevens in functie van een goede werking van de cultuurraad (GDPR-wetgeving).
- Elke vereniging kan 1 plaatsvervanger aanduiden. Gelieve de naam van de plaatsvervanger door te
geven via cultuur@galmaarden.be.
- Komende activiteiten van verenigingen:
▪ 28/03: bierfestival Kromme Gedong ten voordele van KOTK
▪ 13-14-15-20-21/03: Toneelvoorstellingen NTT in het Baljuwhuis
▪ Vanaf 1/03 is het Museum van het Belgisch Trekpaard terug open op zondag van 10.00-17.00
uur.
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