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1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 01.12.04
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Bespreking van de door de minister genomen beslissingen i.v.m. de uitvoering van het AK-decreet
Stand van zaken
Er is nog geen document over een eventuele decreetwijziging (verlenging beleidsperiode met 1 jaar) dat ter advisering aan de Raad zal worden voorgelegd.
3. Werkwijze met betrekking tot de voorbereiding dossier personeelsbehoeften en dossier semi-professionele initiatieven
a) Personeelsbehoeftenplan
Situering
Er bestaan een aantal tekstonderdelen rond deze problematiek, die nog moeten
worden ineengeschoven tot een eenvormige tekstredactie
Afspraak
Paul Van Lil neemt contact op met Reinoud D’haese voor een stand van zaken
en mogelijkheid om dit als geredigeerd document op de volgende vergadering
van de Commissie Amateurkunsten te agenderen..
b) Semi-professionele initiatieven
Er is geen verder nieuws rond dit agendapunt.
4. Reglement ICS
Dit agendapunt wordt verplaatst naar een volgende vergadering.
Vraagstelling n.a.v. agendapunten 2 tot en met 5
1. Voor welke thema’s is er binnen de Commissie AK nood aan een grondige
bespreking?
2. Welke stappen worden er gepland bij het Kabinet?
3. Is er mogelijkheid voor een gesprek tussen Kabinet en Commissie AK?
Conclusie en afspraak bij punten 2 tot en met 4
1. De voorzitter neemt contact op met het Kabinet (Dirk Verbist) met de
vraag naar een overleg.
2. Mogelijke items voor discussie kunnen zijn:
Æ Projecten in de Amateurkunsten
Æ Rol van de Commissie AK
Æ Semi-professionele initiatieven
Æ Internationale samenwerking
Æ Herziening decreet
Æ Uitstel beleidsperiode
3. Op basis van het overleg met het Kabinet kan de rol van de Commissie,
aanpak en timing eventuele adviezen worden besproken.
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5. Varia en rondvraag
* Wijziging vergadermoment
- de commissie Amateurkunsten zal voor de maanden septemberdecember 2005 vergaderen op de afgesproken data, maar wel steeds
om 10 uur:
Æ woensdag 07.09.05 om 10 uur in zaal 6
Æ woensdag 05.10.05 om 10 uur in zaal 6
Æ woensdag 09.11.05 om 10 uur in zaal 6
Æ woensdag 07.12.05 om 10 uur in zaal 6

Volgende vergadering: vrijdag 3 juni om 10 uur in zaal 10

Christine Bussche
secretaris

Eddy Frans
voorzitter
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