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Agenda
1. Goedkeuring verslag van 08.06.06;
2. Advies ontwerp van uitvoeringsbesluit nieuw AK-decreet;
3. Advies ontwerp van beleidsnota semi-professionele initiatieven;
4. Situatie binnen de AK-sector;
5. Varia en rondvraag.

2

1. Goedkeuring van het verslag van 08.06.06
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
Als follow-up van het advies betreffende het reglement voor de ondersteuning
van het Vlaamse circuslandschap wordt gemeld dat het reglement enkel betrekking heeft op het jaar 2007. het jaar 2006 wordt beschouwd als een overgangsjaar.
2. Advies ontwerp van uitvoeringsbesluit nieuw AK-decreet
Situering
Het betreft een volledig nieuw besluit dat opgebouwd is uit 2 luiken:
a) procedures voor erkenning en subsidiëring van AK-organisaties en van
projecten
b) internationale culturele activiteiten in de amateurkunstensector
Bespreking
Aangezien dit ontwerpadvies als bijlage bij dit verslag wordt gevoegd, worden de
bediscussieerde tekstaanpassing hier slechts zeer summier opgesomd.
art. 4 §2
7° de programmering van publieksgerichte activiteiten
11° de initiatieven in het kader van product- of procesgerichte vernieuwing en
verbreding
12° enkel weergeven van intenties Æ reglement is nog niet gekend
art. 9
Uitzuivering terminologie beoordelingscommissie is nodig.
art 10 §2
Dit artikel moet herschreven worden voor die projecten die worden ingediend in
het laatste jaar van de beleidsperiode Æ formulering wordt bezorgd aan de secretaris
art 12
Podium wordt vervangen door publiek platform Æ podium verwijst te sterk naar
podiumkunsten.
art 13
Dit artikel moet herschreven worden Æ formulering wordt bezorgd aan de secretaris
art 15
§§ 1 en 2 Æ zie opmerking bij artikel 9
§2 toevoegen van datum 31.12 Æ biedt organisaties houvast voor inschrijving in
jaarplan en begroting.
art. 16
§1 De formulering van de eerste zin is niet juridisch
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§4 Voor een vlotte verwerking van dossiers is een beslissing op korte termijn
aangewezen.
Afspraken
1. De secretaris maakt een ontwerpadvies en bezorgt het aan de voorzitter
voor nazicht.
2. Het nagekeken ontwerp wordt bezorgd aan de leden van de plenaire Raad
3. Advies ontwerp beleidsnota semi-professionele initiatieven
Dit agendapunt wordt op volgende vergadering geagendeerd.
4. Situatie binnen de AK-sector
Nihil
5. Varia en rondvraag
Nihil
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