
DE ADVIESRAAD CULTUUR VAN DE VLAAMSE 
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE (VGC) ZOEKT 
NIEUWE LEDEN. STEL JE KANDIDAAT!
Heb je een passie voor cultuur én voor Brussel? Ben je professioneel of 
in je vrije tijd actief in het brede culturele veld dat Brussel rijk is? 
Loop je vaak rond met ideeën en wil je graag je zeg doen over het 
cultuurbeleid van de VGC? 

Dan is de Cultuurraad van de VGC iets voor jou! 

DE CULTUURRAAD, WAT DOET DIE NU PRECIES?
De Cultuurraad van de VGC is een onafhankelijk adviesorgaan.  
De Cultuurraad brengt advies uit over alle aangelegenheden die betrekking 
hebben op het brede cultuurbeleid van de VGC. Dit advies wordt gegeven op 
vraag van het kabinet van het VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur, Pascal Smet, 
op vraag van de administratie van de VGC  of op eigen initiatief. Het staat 
je als lid vrij onderwerpen aan te dragen waarover je je graag met de gehele 
adviesraad wil buigen.
De administratie van de VGC neemt het secretariaat waar. De vergaderingen kunnen worden bijgewoond door een medewerker van het 
kabinet van collegelid Pascal Smet. 
De Cultuurraad adviseert niet over subsidiedossiers.

CULTUURBELEID, WAT IS DAT NU PRECIES?
Onder cultuurbeleid verstaan we een brede waaier gaande van professionele en amateurkunsten over sociaal-cultureel werk, bibliotheek- 
en erfgoedbeleid en de gemeenschapscentra.
Uit de leden wordt een voorzitter en één of twee ondervoorzitters gekozen. 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? TIJD EN GOESTING!
Je bent geïnteresseerd en hebt een open, kritische en brede kijk op cultuur.
Je hebt ervaring en deskundigheid rond cultuur opgebouwd vanuit je professionele bezigheden en/of persoonlijke interesse.
Je wil meer te weten te komen over het cultuurbeleid van de VGC. 
Je vergadert graag. 
Je hebt tijd om de vergaderingen bij te wonen en voor te bereiden (bv. voorbereidende documenten lezen).  Het lezen van 
beleidsteksten schrikt je niet af.
Je bent constructief.
Je hebt zin om adviezen uit te werken en de daaraan verbonden trajecten te trekken. 

WAT KRIJGT JE ERVOOR TERUG?
Je leert het cultuurbeleid van de VGC (beter) kennen en geeft het mee vorm.
Je verruimt je netwerk en deelt ervaringen. 
Je kunt overleggen met het VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur en zijn medewerkers. 
Je ontmoet de leden van de adviesraden Jeugd en Sport en wisselt expertise met hen uit.

HOE VAAK EN WAAR?
De Cultuurraad komt tussen september en juni bijeen met een verder af te spreken regelmaat.
Bijkomende werkgroepvergaderingen zijn mogelijk afhankelijk van de te bespreken thema’s en van jouw engagement.
Samen met de leden bepalen we de data en het tijdstip waarop we samen komen.
We vergaderen afwisselend op locatie in de stad of in het administratiehuis van de VGC (in het centrum van Brussel).
1 à 2 keer per werkjaar kom je samen met je collega’s van de Sportraad en Jeugdraad. 

IK BEN GEÏNTERESSEERD!
Stel je kandidaat voor 10 september 2020 23.59 uur via dit formulier. 

HOE VERLOOPT HET VERDER?
We stellen een Cultuurraad samen die bestaat uit 1/3 oud-leden om de continuïteit te verzorgen en 2/3 nieuwe leden. De adviesraad 
Cultuur bestaat uit ongeveer 20 leden. We streven naar een diversiteit aan profielen en houden rekening met motivatie en deskundigheid. 
De administratie stelt een selectie van kandidaten voor aan het VGC-collegelid voor Cultuur, die de uiteindelijke beslissing neemt.
Ten laatste op 24 september krijg je te horen of je deel uit zal maken van de nieuwe Cultuurraad. 

HEB JE NOG VRAGEN?
Mail gerust naar Cultuurraad@vgc.be.
(Cultuurraad@vgc.be is met vakantie tot 24 augustus. Daardoor kunnen we je mail niet meteen beantwoorden)

https://www.vgc.be/kandidaatstelling-adviesraad-cultuur-vgc

