Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
ADVIES ( goedgekeurd in de vergadering van 22.11.06) betreffende het
ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het
decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten.
In de plenaire vergadering van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding van
22.11.06 werd het advies rond bovenvermeld uitvoeringsbesluit dat werd voorbereid in de
commissie Amateurkunsten besproken en werden bij de artikelsgewijze bespreking volgende
opmerkingen geformuleerd:
Artikel 1
geen opmerkingen
Artikel 2
§3 De Raad dringt aan op aanpassing van de formulering zodat deze passage niet in strijd is
met de tekst van artikel 8§1 van het decreet.
Artikel 3
§1 De Raad stelt volgende tekstaanpassing voor:
- “ Het advies van de administratie bevat minstens een evaluatie van de werking van de
organisatie gedurende de voorbije beleidsperiode, een samenvatting van het financiële
behoefteplan van de organisatie en de verwijzing naar de beleidsintenties van de Vlaamse
regering zoals bekend bij opmaak van het behoefteplan”
- “ Uiterlijk op 15 augustus van het jaar dat voorafgaat aan een nieuwe beleidsperiode
bepaalt de minister de subsidie-enveloppe.”
Artikel 4
§2 8°
De Raad stelt volgende correctie voor:”de samenwerking met het Forum voor
Amateurkunsten met betrekking tot de disciplineoverschrijdende materies, de
samenwerkingsprojecten, de samenwerking met de belendende sectoren en de
kwaliteitszorg;”
§2 10°
De Raad stelt volgende tekstaanpassing voor:
“De organisaties moeten in hun beleidsplan een open beleid aantonen naar mensen en
groepen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond”[het laatste woord van deze zin toe
werd geschrapt]
§2 12°
De Raad stelt vast dat het onmogelijk is om het beleidsplan te verwijzen naar onbestaande
regelgeving.
Artikel 5
geen opmerkingen
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Artikel 6
§1 De Raad stelt volgende tekstaanpassing voor:
“ Bij negatieve vaststellingen moet de organisatie uiterlijk binnen een jaar na de ontvangst
van het verslag van de administratie een rapport indienen bij de administratie waarin wordt
aangetoond dat de uitvoering van haar beleid conform het goedgekeurde beleidsplan is en dat
het beantwoordt aan de vaststellingen van de administratie.”
Artikels 7 tot en met 16
De Raad dringt aan op een consequent gebruik van de term project.
Artikel 7
geen opmerkingen
Artikel 8
geen opmerkingen
Artikel 9
geen opmerkingen
Artikel 10
geen opmerkingen
Artikel 11
§2 De Raad stelt volgende verduidelijking in de formulering voor:
“ Minstens tien procent van de projectmiddelen voor internationale culturele activiteiten
wordt voorbehouden voor interculturele projecten of voor projecten ingediend door groepen
met een etnisch-cultureel diverse achtergrond.”
Artikel 12
De Raad stelt volgende tekstaanpassing voor:
1°“ een internationaal evenement dat in Vlaanderen wordt georganiseerd, waar een publiek
platform wordt geboden aan kwalitatief hoogstaande binnen- en buitenlandse
amateurkunstengroepen en amateurkunstenaars uit minstens drie landen;”
3° “een internationaal evenement in Vlaanderen met deelname uit minstens drie landen
waaraan Vlaamse amateurkunstgroepen deelnemen en waarbij de inhoud en de methodiek
omwille van het experimentele, vernieuwende of interdisciplinaire karakter een waardevolle
bijdrage betekenen op het vlak van ervaringsuitwisseling;”
Artikel 13
De Raad stelt volgende aanpassing van dit artikel voor:
§1 “ De aanvraag voor projecten of activiteiten moet bij de administratie worden ingediend
uiterlijk op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de internationale
activiteit plaats vindt.”
§2 “Uit de aanvraag moet een partnerschap blijken met een erkende organisatie of met het
Forum voor Amateurkunsten.”
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Artikel 14
4° De Raad stelt volgende toevoeging voor:
“ een omstandige toelichting van het publieksbereik over hoe de media en pers zullen worden
betrokken en over welke uitstraling dit project heeft voor Vlaanderen.”
Artikel 15
§1 De Raad stelt volgende tekstaanpassingen voor
2° “de bevordering van internationale samenwerkingsverbanden, uitwisseling en
expertisevorming; [de woorden bevorderd worden worden geschrapt]
6° “de indiening van een goed gemotiveerd en gedocumenteerd dossier. [ de woorden werd
ingediend worden geschrapt]
Artikel 16
De Raad stelt volgende tekstaanpassing voor:
§1 “Naast de subsidiëring van internationale culturele activiteiten in Vlaanderen, bestaat
eveneens de mogelijkheid om een financiële tussenkomst aan te vragen in de reiskosten van
sommige internationale activiteiten, namelijk bij:
1° deelname door Vlaamse amateurkunstengroepen en amateurkunstenaars, met een
behoorlijk artistiek niveau, aan een internationale wedstrijd met een grote internationale
uitstraling, waarbij er deelnemers zijn uit minstens drie landen;
2° deelname door Vlaamse amateurkunstengroepen en amateurkunstenaars, met een
behoorlijk artistiek niveau, aan een festival met een grote internationale uitstraling waarbij
er deelnemers zijn uit minstens drie landen;
3° het uitsturen van een Vlaamse dirigent, regisseur, choreograaf, docent, deskundige,
jurylid, naar internationale activiteiten met als bedoeling een bijdrage of meerwaarde aan te
reiken aan de deelnemers van een activiteit in het buitenland;
4° het deelnemen van Vlaamse amateurkunstenaars of amateurkunstengroepen aan
buitenlandse cursussen of workshops met deelnemers uit minstens drie landen met als
bedoeling bijscholing en kwaliteitsverhoging van de eigen kennis en/of werking.
5° het uitnodigen van een buitenlandse dirigent, regisseur, docent, choreograaf,
deskundige, jurylid, … met als bedoeling een bijdrage of meerwaarde aan te reiken aan
deelnemers van een activiteit in Vlaanderen.”
§2 De tussenkomsten in de reiskosten voor deze activiteiten bedragen maximum 75% van de
totale reiskosten met een maximum van duizend euro voor individuele deelnemers en een
maximum van vijfduizend euro voor amateurkunstengroepen. De subsidiabele reiskosten zijn
beperkt tot de internationale vervoerkosten van en naar het buitenland. Vervoerkosten in het
betreffende land zelf worden niet aanvaard. Als een indiener voor een internationale
activiteit een hogere tussenkomst nodig acht, dan kan hiertoe een gemotiveerde aanvraag
worden ingediend telkens vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan de activiteit. Deze
aanvragen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde adviescommissie.”
Artikel 17
geen opmerkingen
Artikel 18
geen opmerkingen
Artikel 19
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geen opmerkingen

i.o. Marleen Platteau, voorzitter Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
Christine Bussche, secretaris
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