Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
ADVIES (goedgekeurd in de vergadering van 14.06.05) betreffende het
reglement voor de ondersteuning van het Vlaams circuslandschap
In de plenaire vergadering van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding van
14.06.06 werd het advies rond bovenvermeld reglement dat werd voorbereid in de Commissie
Amateuristische Kunstbeoefening besproken en werden volgende opmerkingen geformuleerd:
1. De Raad vraagt zich af wat de beweegredenen zijn om specifiek voor deze sector een
aparte regeling uit te werken, wat niet gebeurt voor andere sectoren zoals muziek,
theater e.d. Er bestond eerder een traditie om reglementeringen overkoepelend te
bekijken (bvb. Kunsten) of werksoortelijk (bvb. amateurkunsten, sociaal-cultureel
werk).
2. De Raad vindt het moeilijk om inhoudelijk advies uit te brengen over de totaliteit van
dit ontwerp van reglement. Essentiële onderdelen van het document, zoals hoofdstuk 3
Erkenning vzw Circuscentrum en hoofdstuk 4 Projectsubsidies vanaf 2007 dienen
nader uitgewerkt te worden.
3. De Raad stelt vast dat de financiële bepalingen van hoofdstuk 1 weinig transparant en
duidelijk zijn en aanleiding kunnen geven tot willekeur.
4. De Raad ziet onvoldoende elementen om de Landelijke Organisatie voor
Circuskunsten uit het amateurkunstendecreet te lichten. De voorgestelde werkwijze en
timing voor Circus Vlo is allerminst duidelijk en botst met de principes van behoorlijk
bestuur. De Raad dringt er trouwens op aan dat bij het onderdeel “de Landelijke
Organisatie voor Circuskunsten” de noodzakelijke en waardevolle link met de
landelijke amateurkunstenorganisaties geëxpliciteerd wordt.
5. De Raad acht het noodzakelijk dat de opdrachten van en de relatie en mogelijke
samenwerking tussen enerzijds vzw Vlaamse Organisatie voor Circuskunsten
(CircusVlo) en anderzijds vzw Circuscentrum veel duidelijker omschreven en
afgebakend worden.
6. Wat de opleiding tot docent in de circuskunsten betreft is een overleg met het
ministerie van Onderwijs zeker aan de orde. Een dergelijke opleiding in Vlaanderen
kan immers alleen maar volwaardig worden uitgebouwd binnen het onderwijs.
7. De Raad vindt het merkwaardig dat in dit document voor de “kleine” sector van de
circuskunsten de ondersteuning van semi-professionele initiatieven wordt ingevoerd,
daar waar we nog steeds wachten op een explicitering van de beleidsinitiatieven ter
zake voor de hele amateurkunstensector.

8. Bij de paragrafen over ‘communicatie’ oordeelt de Raad dat vooral de punten 3 en 4 te
veel aanleiding kunnen geven tot willekeur. Bovendien stelt zich zeer sterk de vraag
naar de betaalbaarheid van de gevraagde communicatie.
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