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1. Goedkeuring verslag van de vergadering van 04.02.04
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Voorbereiding memorandum aan de toekomstige Vlaamse regering
Uitgangspunt
Als sneuveltekst wordt ‘Amateurkunsten Memorandum’ gebruikt, een
tekst vanuit het directeurenoverleg van de verschillende amateurkunstenorganisaties.
Het betreft een werktekst die in zijn essentie in de vergadering wordt
overlopen door Koenraad De Meulder.
Bespreking tekstonderdelen
- de oorspronkelijke tekst werd met het oog op de verhoging van de
overzichtelijkheid gevoelig ingekort
- §2 wordt nog verder gedetailleerd met aanvullend cijfermateriaal
- §3 betreft de beklemtoning van het belang van de Ak in zowel actieve
als passieve cultuurparticipatie.
- in §4 worden een aantal nieuwe uitdagingen opgesomd.
- in §6 wordt gepleit voor het voorzien van de nodige financiële en personeelsmiddelen
Reacties op de sneuveltekst
- nodige aandacht voor de bijzondere doelgroep van personen met een
handicap
Æ deze doelgroep wordt meegenomen zoals blijkt uit bijlage 2, 3°
culturele diversiteit en integratie
- accenten 1° Æ staat ter discussie
Æ eerder een pleidooi voor het behoud van de sociale
dimensie binnen de AK.
- accenten 2° en 4°
Æ verruimd budget – reële behoeften?
Æ nood aan meer concrete invulling
Æ bepaling van omvang en takenpakket van een
uitgebreid personeelskader
aanvullende duiding
* Om van 8 naar 10 gesubsidieerde organisaties te evolueren is er nood
aan extra budget.
* Er moeten meer werkingsmiddelen worden voorzien wil met de
verzuchtingen en wensen zoals geformuleerd op pagina 1 van het
brondocument realiseren.
* Er is een duidelijke behoefte aan algemene insteken samen met de
administratie. De door de administratie geboden ondersteuning is
gebaseerd op reële behoeften bij de organisatie die werden
gedetecteerd via de audit uitgevoerd bij de desbetreffende organisatie.
* In elk van de gesubsidieerde organisaties moet het evenwicht tussen
enerzijds de professionele uitbouw binnen de organisatie zelf en
anderzijds de mogelijkheid tot uitbouw aan de basis bewaakt worden
* Een degelijk uitgebouwd professioneel kader komt weliswaar ten
goede aan de lokale groepen, maar extra aandacht voor het
personeelskader mag niet ten koste gaan van een vlotte inspeling op
nieuwe uitdagingen.
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- accenten 5° Æ De AK werden niet echt betrokken als gesprekspartner
bij de huidige belangenbehartiger (FOV)
Æ herschrijven i.f.v. meer middelen naar Ak i.p.v. naar
beroepsgezelschappen
Æ via AK bereikt men meer mensen
Æ AK mag niet geïsoleerd worden
(raakvlakken moeten eveneens worden benadrukt!)
Conclusie
1. Voorliggende nota vormt een goed uitgangspunt
2. De Commissie ziet de opmaak van een memorandum aan de toekomstige Vlaamse regering als een kans om binnen een nieuw beleidskader
bijkomende mogelijkheden en perspectieven te poneren zonder hierbij te
raken aan het fundament van het decreet.
3. De commissie heeft de ambitie om iets verder te gaan dan de
brontekst:
Æ gedetailleerder
Æ genuanceerder
4. De verwachtingen naar het steunpunt (VCA) komen in de brontekst
nergens aan bod.
Eindconclusie en afspraken
1. De essentie van hetgeen de commissie verwacht/beoogt komt
aan bod in de brontekst
2. De juiste formulering binnen het gewenste “format” moet nog gebeuren.
3. In het DB gepland op 17.03.04 zullen de nodige afspraken m.b.t.
dit “format” worden gemaakt.
4. De voorzitter engageert zich tot het maken van een sneuveltekst
(ca.. 2 pagina’s) voor de commissievergadering van 31.03.04.
5. De voorzitter bezorgt zijn insteektekst aan de secretaris uiterlijk
tegen donderdag 25 maart 2004.
3. Varia en rondvraag
Nihil

Volgende vergadering woensdag 31 maart 2004 om 14 uur in zaal 6.

Christine Bussche
secretaris

Eddy Frans
voorzitter
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