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1. Goedkeuring van het verslag van 03.06.05
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Rapportering juni-vergadering met de sector
Aangezien alle aanwezige leden van de Commissie Amateurkunsten aanwezig waren op bovenvermelde bijeenkomst wordt dit agendapunt als afgehandeld beschouwd.
3. Advies voorstel tot wijziging van het decreet betreffende de amateurkunsten.
Werkwijze
Finaliteit van de bespreking in de Commissie Amateurkunsten is een ontwerpadvies dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd op de plenaire vergadering van 21.09.05.
Als onderwerp van de bespreking wordt de tekstversie “wetgevingstechniek
gebruikt die op 30.08.05 aan de commissieleden werd overgemaakt. Eén van
de commissieleden betreurt de laattijdige toezending van tekstmateriaal,
waarop de voorzitter repliceert dat de bezorgde tekstversie inhoudelijk niet
afwijkt van de versie zoals die door het secretariaat in de loop van de maand
augustus werd overgemaakt.
De bespreking wordt opgedeeld in algemene bekommernissen en een artikelsgewijze bespreking. Voor wat betreft dit tweede gedeelde worden enkel
die artikels vermeld waarbij opmerkingen werden geformuleerd.
Bespreking
Algemeen
- Raad werd niet om advies gevraagd m.b.t. verlenging beleidsperiode
met één jaar
- Bespreking geeft aanleiding tot nieuwe vragen: problematiek van de
semi-professionaliteit.
Artikelsgewijze bespreking
Art. 4 2°
- te sterke klemtoon op groepen
- gesuggereerde alternatieven:
Æ netwerking en actieve ondersteuning
Æ ondersteuning verleend via socio-culturele methodiek
* belang van het procesmatige
* gaat niet enkel over beoefenaars maar ook over de
context
Conclusie
1. tekst eindigt na het woord “decreet”.
2. overige wordt geïntegreerd in 5e
Art 4 5°
a) nieuwe formulering: “op een open wijze documentatie en informatie
aanbieden”
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c) - zeer gestroomlijnde formulering
- opleidingscursussen worden beter niet gegeven door landelijke
AK-organisaties
e) “via een socio-culturele methodiek aan groepen en individueel
belangstellenden.”
g) h) en i)
- deze nieuwe elementen zijn sterk gelieerd aan een toename van de
financiële middelen.
- nieuwe structurele opdrachten hebben financiële consequenties voor
bepaalde organisaties
Art 7
§2 – pleidooi voor een soepeler omgaan met de “20%-regel”
conclusie: niet op te nemen in het advies
Art 11
- fundamentele wijziging in de regeling voor projectsubsidiëring moet
weerslag vinden in budgettaire implicaties.
Art 12
- verwijzing naar één bepaalde beleidsperiode wordt geschrapt.
Afspraken
1. De secretaris maakt zo snel mogelijk een insteek voor het
ontwerpadvies en bezorgt dit aan de voorzitter ter aanvulling.
2. Dit ontwerpadvies wordt als bijlage bij het verslag gevoegd dat samen
met de agenda voor de vergadering van 07.09.05 aan de leden wordt
bezorgd.
4. Reglement ICS
Aangezien bovenvermelde tekst nog niet beschikbaar is, wordt dit agendapunt
verdaagd naar een latere vergadering.
5. Varia en rondvraag
Nihil

Volgende vergadering: woensdag 7 september om 11 uur in zaal 6

Christine Bussche
secretaris

Eddy Frans
voorzitter
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