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Goedkeuring van het verslag van 04.10.06;
Advies ontwerp van uitvoeringsbesluit nieuw AK-decreet;
Situatie binnen de AK-sector;
Varia en rondvraag.

1. Goedkeuring van het verslag van 04.10.06
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Advies ontwerp van uitvoeringsbesluit nieuw AK-decreet
Situering
Het uitvoeringsbesluit bij het decreet amateurkunsten ligt voor een tweede bespreking ter tafel. De eerste bespreking van het ontwerpadvies in de Commissie
van 04.10.06 zou worden goedgekeurd in de plenaire vergadering van 25.10.06.
Deze werd echter voorafgegaan door een hoorzitting in de commissie het Parlement wat op zijn beurt aanleiding gaf tot een nieuwe bespreking op het Kabinet
met de sector waardoor opnieuw wijzigingen aan de tekst van het uitvoeringsbesluit werden doorgevoerd. Het is deze nieuwe versie van het uitvoeringsbesluit d.
d. 4 oktober 2006 die voorwerp uitmaakt van de bespreking in de vergadering van
de Commissie Amaterkunsten van 8 november met als doel een advies voor te
bereiden dat zo vlug mogelijk zal worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
Bespreking
Aangezien de definitieve versie van het advies bij dit verslag gaat, worden in dit
verslag enkel die artikels opgenomen waarvan de bespreking aanleiding gaf tot
een voorstel van wijziging.
- Artikel 4
8° …… en de kwaliteitszorg
10° …. De organisaties moeten …..groepen met een etnisch cultureel diverse
achtergrond. [het woord toe wordt geschrapt]
12° verwijzing naar een regelgeving die nog niet bestaat heeft geen zin.
- Artikel 11
§2 minstens tien procent van de projectmiddelen voor internationale culturele
projecten of voor projecten ingediend door groepen met een etnischcultureel diverse achtergrond.
- Artikel 12
1° een internationaal evenement dat in Vlaanderen wordt georganiseerd, waar
een publiek platform wordt geboden aan kwalitatief hoogstaande binnen- en
buitenlandse amateurkunstengroepen en amateurkunstenaars uit minstens
drie landen
3° een internationaal evenement in Vlaanderen met deelname uit minstens drie
landen waaraan Vlaamse amateurkunstgroepen deelnemen en waarbij de
inhoud en de methodiek omwille van het experimentele, vernieuwende of
interdisciplinaire karakter een waardevolle bijdrage betekenen op het vlak van
ervaringsuitwisseling.
- Artikel 13
Volgende tekst wordt als §2 toegevoegd:
Uit de aanvraag moet een partnerschap blijken met een erkende organisatie
of met het Forum voor Amateurkunsten
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- Artikel 16
Volgende aanpassingen worden voorgesteld:
§1 Naast de subsidiëring van internationale culturele activiteiten in
Vlaanderen, bestaat eveneens de mogelijkheid om een financiële
tussenkomst aan te vragen in de reiskosten van sommige internationale
activiteiten, namelijk bij
…..
5° het uitnodigen van een buitenlandse dirigent, regisseur, docent,
choreograaf, deskundige, jurylid, … met als bedoeling een bijdrage of
meerwaarde aan te reiken aan deelnemers van een activiteit in Vlaanderen.
§2 Als een indiener voor een internationale activiteit een hogere tussenkomst
nodig acht, dan kan hiertoe een gemotiveerde aanvraag worden ingediend
telkens vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan de activiteit. Deze
aanvragen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde adviescommissie.
Afspraken
1. De secretaris polst de voorzitter van de Raad voor Volksontwikkeling en
Cultuurspreiding of dit preadvies kan worden geagendeerd op de plenaire
vergadering van 22.11.06.
3. Situatie binnen de AK-sector
Nihil
4. Varia en rondvraag
Nihil
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