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1.

Goedkeuring verslag van 31.08.05
De voorzitter citeert een mail van Anne-Mie Hautekeete met een verantwoording voor haar frequente afwezigheid.
Afspraak: De voorzitter formuleert een antwoord waarbij de keuze voor al dan
niet beëindigen van het mandaat in de Raad/Commissie AKB wordt overgelaten aan Anne-Mie Hautekeete.
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Tweede bespreking advies aanpassing decreet amateurkunsten
Situering
De voornaamste wijziging in de voorgelegde tekstversie betreft het artikel in
verband met het ‘steunpunt’. Steunpunt wordt vervangen door Centrum voor
amateurkunsten. Ook de opgesomde opdrachten vallen weg
Motivering van deze wijziging
- moeilijkheid om naar de verschillende organisaties de vooropgestelde
opdrachten te vervullen
- pragmatische oplossing Æ nadruk bij de organisaties
- nieuwe structuur beheert niet de infrastructuur en de “Brusselwerking”.
- spanningsveld tussen sector en centrum
Æ breuklijn drong zich op
Æ meer initiatief vanuit de organisaties

Aanpassing van het ontwerpadvies
- ‘semi-professionaliteit’ wordt vervangen door “wisselwerking tussen de
amateurkunsten en de professionele kunsten”
- toevoeging algemeen aandachtspunt
Æ sector amateurkunsten maakt deel uit van het sociaal-cultureel werk
Æ werking van organisatie naar individuele kunstenaar moet worden
gevaloriseerd.
Afspraken
1. de voorzitter bezorgt de tekstaanpassingen aan de secretaris.
2. Het ontwerpadvies wordt bekrachtigd in de plenaire vergadering
van 21.09.05.
.
3. Varia en rondvraag
Nihil

Christine Bussche
secretaris

Eddy Frans
voorzitter

2

