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1.

Goedkeuring van het verslag van 07.09.05
De voorzitter verklaart de lange tijdsperiode tussen de huidige en de vorige
samenkomst van de Commissie Amateurkunsten: als er geen zinvolle agendapunten of te adviseren tekstmateriaal ter tafel ligt, lijkt het de voorzitter niet
zinvol de commissie samen te roepen.
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Advies Reglement voor de ondersteuning van het Vlaamse circuslandschap
Inleiding
Het afdelingshoofd geeft voorafgaandelijk aan de bespreking van voorliggend
reglement een stand van zaken van volgende items:
Æ decreet: * ligt bij de Raad van State
* wordt vervolgens door de Regering aan het Parlement
overgemaakt
* bespreking in de commissie levert advies op waarop kan
verder gewerkt worden
* opmaak van het uitvoeringsbesluit
Æ besluit subsidiëring internationale initiatieven :
* ontwerp ligt op het Kabinet
Æ dossier semi-professionaliteit:
* ligt eveneens op het Kabinet
* buget specifiek ingeschreven in de Lottomiddelen
* semi-professionaliteit moet gelinkt blijven aan AK
Æ herstructurering VCA
* herstructurering is in voorbereiding
* streven naar opstart september/oktober 2006
Bespreking reglement
Situering
De kabinetswerkgroep Circussen bepaalt weliswaar mee het beleid, maar is
geen officieel adviesorgaan.
In 2008 komt er een decreet, maar in afwachting is er vpoor 2006 en 2007
nood aan een beperkt reglement.
De te bespreken tekst wordt in de vergadering verspreid.
Bouwstenen voor het advies
- Situering VLO + argumentatie
* VLO weg uit AK= geen goede beleidskeuze: indien toch vraag om
waarborgen voor link met AK.
- Moeilijkheid om als RVOCS inhoudelijk advies uit te brengen over
hoofdstukken 3 en 4 die nog verder dienen uitgewerkt te worden.
- Meer transparantie voor financiële bepalingen
- Nadruk op communicatie + in vraag stellen van betaalbaarheid
- Specifiëring samenwerking VLO versus Circuscentrum + duidelijke
afbakening van opdrachten
- Uitklaring van de relatie tussen het opleidingscentrum en Onderwijs
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3.

Varia en rondvraag
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