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1. Goedkeuring van het verslag van 22.11.04
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Verdere voorbereiding hoorzitting
Aanpak
1. Momenteel liggen drie insteekteksten ter tafel:
tekst 1 (Bart Declerck + Gunter Gehre)
Æ opsomming aantal kapstokken met aanreiking aantal vragen
tekst 2 (Hugo De Vos + Luc De Droogh)
Æ insteek ontwerpadvies
tekst 3 (insteektekst Socius)
2. Het is de bedoeling om uit deze drie teksten een aantal stellingen te destilleren
die aan de organisaties zullen worden voorgelegd met de vraag een
beoordelingsscore van 1 tot 5 (scala tussen eens en oneens) toe te kennen.
3. Aan de organisaties zal gevraagd worden zich op basis van een
vijfpuntenschaal uit te spreken over een aantal stellingen.
Afspraken
1. Hugo De Vos en Bart Declerck hertalen de voorliggende insteken naar
een lijst met te beoordelen stellingen.
2. De stellingenlijst wordt op twee momenten van de hoorzitting ter
beoordeling aangeboden aan de organisaties:
a) bij het begin van de werkzaamheden in werkgroepen
b) bij afronding van de bespreking in werkgroepen
3. De formulieren worden verzameld en verwerkt in de loop van de dag.
4. De verwerking gebeurt d.m.v. van een exceltoepassing.
5. Tom Vanwing zorgt dat er een exceltoepassing komt voor de verwerking
van de “ochtendgegevens”.
6. De verwerkte gegevens worden op het eind van de dag bondig plenair
gepresenteerd.
7. Er staan 5 kleinere vergaderzalen + grote zaal 2 ter beschikking
Æ er kan gewerkt worden met 5 of 6 werkgroepen
8. Elke werkgroep wordt afgerond met een kleine nameeting
9. Voorstellen van opbouw dagprogramma:
voorstel 1: VM Æ werksoortelijke indeling
NM Æ thematische indeling (rond alg. stellingen)
voorstel 2: VM Æ thema 1
NM Æ thema 2
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3. Stand van zaken vervangingen
Situering
1. Er worden 2 kandidaten gezocht: 1 ondervoorzitter (vrouw) + 1 lid
(man of vrouw)..
2. De voorkeur gaat uit naar een vertegenwoordiger uit migrantenorganisaties en
iemand die beroepshalve betrokken is bij onderzoekswerk (universiteit of
hogeschool).
Afspraak
Alle commissieleden bezorgen namen van mogelijke kandidaten aan de
voorzitter.

4. Beleidsnota Cultuur 2004-2009
Afspraken:
1. De commissieleden lezen de beleidsnota Cultuur 2004-2009 vanuit de
invalshoek van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
2. Eventuele op-en/of aanmerkingen worden ter sprake gebracht op de
vergadering van 10.01.05.
5. Varia en rondvraag
Nihil

Volgende vergadering: maandag 10 januari 2005 om 9u30
Brussel Markiesgebouw zaal 7
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