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Agenda
1. Goedkeuring van het verslag van 31.03.04;
2. Voorstelling van de nieuwe directeur van het VCA;
3. Evaluatie regeerakkoord – vooruitzichten voor de sector;
4. Mogelijke bijdrage van de commissie amateurkunsten aan de volgende
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1. Goedkeuring van het verslag van 31.03.04
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Voorstelling van de nieuwe directeur van het VCA
De voorzitter verwelkomt de nieuwe directeur van, het VCA en schetst de structuur van het adviesapparaat en de wijze waarop het cultuurbeleid wordt geadviseerd.
Aansluitend stelt Stefaan Gunst (directeur VCA) zich bondig voor.
3. Evaluatie regeerakkoord – vooruitzichten voor de sector
Evolutie sedert 31.03.04
- publicatie memorandum Raden
- verkiezingen 13.06.04 Æ nieuwe Vlaamse regering
- gesprek tussen vertegenwoordigers van de sector amateurkunsten en
Luc Martens
In het regeerakkoord is in slechts één zin sprake van de sector amateurkunsten:
We versterken, verbreden en vernieuwen de amateurkunstensector zodat
actieve kunstbeoefening haar gemeenschapsvormende en cultuurspreidende
rol kan blijven vervullen (p.51)
Vanuit de nood aan professionalisering en de nodige ruimte voor vernieuwing
wordt een verhoging van het budget gevraagd.
De gevraagde verhoging bedraagt 1,6 miljoen euro vanaf 2006.
Deze verhoging van de financiële middelen is nodig om:
Æ de projectenpot op niveau te brengen
Æ de erkenning van twee nieuwe disciplines te realiseren
Æ 2 functies bij elke organisatie toe te voegen.
4. Mogelijke bijdrage van de commissie amateurkunsten aan de volgende
structurele erkennings- en subsidiëringsronde
* Nieuwe structurele erkenningen
Situering
Twee nieuwe structurele erkenningen:
== Creatief Schrijven: staat vermeld in het decreet (‘letteren’)
== Circus: niet opgenomen in het decreet
Hoe kunnen nieuwe erkenningen via projectsubsidie evolueren naar een structurele erkenning?
Afspraken
1. De 2 nieuwe disciplines worden uitgenodigd hun werking voor te stellen
in de commissievergadering van woensdag 6 oktober 2004.
2. De organisaties kunnen 2 personen afvaardigen.
3. Kris Lemmens zal de organisaties contacteren.
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* Personeelsproblematiek
Situering
In de schoot van het VCA is een werkgroep bezig met het in kaart brengen van
de huidige personeelssituatie als startpunt voor een toekomstig vormingsbeleid.
De commissie Amateurkunsten kijkt na wat in de andere sectoren aan personeelsondersteuning wordt gevraagd.
Afspraken
1. Het verslag uit de werkgroep personeelsbehoeftenplan wordt afgewacht
2. De vergadering van de commissie amateurkunsten van woensdag
1 december 2004 zal gewijd worden aan dit personeelsdossier.
Eventueel kan iemand van het VCA op deze vergadering worden uitgenodigd
om de het wordingsproces van dit dossier te kaderen.
* Vernieuwing
Situering
– Vernieuwing is een argument om meer middelen te vragen
– Nood aan omschrijving van de rol van projecten binnen een decreet
– Projecten zijn bedoeld om vernieuwing te stimuleren.
~ is dat zo?
~ hoe werd de projectsubsidie aangewend?
~ wat is het effect hiervan?
Afspraak
Er wordt vanuit de commissie voorlopig niets gedaan rond deze aangelegenheid.
5. Varia en rondvraag
* Toelichting Beleidsplan
Afspraken
1. Het beleidsplan van het VCA kan in de commissie worden toegelicht.
2. Exacte timing wordt later bekeken.

Volgende vergadering: woensdag 6 oktober 2004 in zaal 6 van het
Markiesgebouw.

Christine Bussche
secretaris

Eddy Frans
voorzitter
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