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1. Goedkeuring van het verslag van 03.03.04
Het verslag werd zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Verdere invulling bijdrage memorandum aan de toekomstige Vlaamse regering.
Werkwijze
De ontwerptekst werd aangepast op basis van de gemaakte opmerkingen in de
vergadering van 03.03.04.
In deze vergadering werd de sneuveltekst nogmaals overlopen en waar nodig
bijgestuurd.
In dit verslag wordt de discussie slechts bondig weergegeven.
Discussie
– Punten 1, 2 en 3 kunnen worden verwerkt als inleiding.
– Toevoeging bij opsomming van de 8 organisaties: verwijzing naar Circus Vlo
en Creatief schrijven.
– De andere punten poneren een aantal standpunten van de commissie
Amateurkunsten naar de toekomst toe.
– Het lijkt zinvol na te kijken of deze bijdrage aan het memorandum niet in
tegenspraak is met de regeerbijdrage zoals die vanuit de afdeling VOB werd
geschreven.
– pleidooi voor stimuleren van wisselwerking en doorstroming met de
professionele kunsten.
– Meer prioriteit geven aan aanwezig maken van de amateurkunsten in de
cultuurbeleidsplannen.
– Noodzaak om budget voor projectwerking op het niveau te brengen zoals
voorzien werd in het decreet.
– Toevoegen bij budgettaire verhoging punt d) financiering interdisciplinaire
producties.
Afspraken
De tekst wordt aangepast op basis van de geformuleerde opmerkingen en
tegen vrijdag 02.04.04 aan de secretaris bezorgd, zodat dit onderdeel in de
globale tekst kan worden geïntegreerd om besproken te worden op de plenaire Raad van 21.04.04.
3. Situering advies ontwerp van oprichtingsbesluit tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap ‘Sociaal-cultureel werk’
Dit agendapunt werd niet besproken.
4. Varia en rondvraag
Nihil

Volgende vergadering: woensdag 1 september 2004 om 14 uur in zaal 6.
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