PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING
GEHOUDEN TE BRUSSEL 0P 20 JUNI 2013
Volgende leden zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
André Laporte, vertegenwoordigd bij volmacht ; Dirk Rombaut, Hans Schotte, Jan Van Weyenberg, Liselotte
Sels, Alain Craens, vertegenwoordigd bij volmacht ; Bib. Conservatorium Gent, vertegenwoordigd door Roos
Vandriessche ; Cantabile , vertegenwoordigd bij volmacht ; EMJ, vertegenwoordigd door Chris Hermans ;
IVME, vertegenwoordigd door Mieke Van Haute ; SVM, vertegenwoordigd door Luc Leytens ; IAML,
vertegenwoordigd door Johan Eeckeloo ; Koninklijke Beiaardschool, vertegenwoordigd door Koen Cosaert ;
Lemmensinstituut, vertegenwoordigd bij volmacht
Volgende leden zijn verontschuldigd :
ComAv, Conservatorium Gent, Koor en stem, Muziekmozaïek
Volgende leden zijn niet aanwezig :
Kamiel Cooremans, Paul Dombrecht, Jos Van den Borre, Epta, Concertgebouw Brugge, Kon. Conservatorium
Antwerpen, SWUK, Verdi, Vlamo
De Vergadering wordt om 13.30 uur geopend door Dhr. Dirk Rombaut. Hij stelt vast:


dat de vergadering is bijeengeroepen om te debatteren over de agendapunten, hieronder vermeld,



dat op de Vergadering 14 leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wat meer is dan de helft van
de effectieve leden, zodat de Vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de
agendapunten,



dat alle Bestuurders aanwezig zijn.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

DAGORDE
1.

In memoriam Vic Nees
De voorzitter wijst op de grote verdiensten van Vic Nees, op velerlei vlakken. Hij was een bezield en
gewaardeerd lid van Muziekraad Vlaanderen.

2.

Vlaamse Cultuurprijs EMJ
Eind april heeft Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor
Amateurkunsten uitgereikt aan het Europees Muziekfestival voor de Jeugd uit Neerpelt, lid van Muziekraad
Vlaanderen. De jury prees EMJ vooral omdat meer dan 3.000 jongeren van over de hele wereld er de kans
krijgen om elkaar te ontmoeten en met elkaars cultuur kennis te maken, over alle grenzen en ideologieën
heen.

3.

Goedkeuring verslag algemene vergadering van 12 juni 2012
Mevr. Sels wijst de secretaris op een tikfout in het verslag. Dit wordt rechtgezet.

4.

Lidgelden 2013: vaststelling bedrag en inning
De bedragen worden niet geïndexeerd of gewijzigd.

5.

Lezing jaarverslag 2012
Het jaarverslag wordt overlopen.
Er wordt nogmaals op gewezen dat de “ernstige muziek” niet meer vertegenwoordigd wordt binnen de
raad van bestuur van Sabam.
Toccata 2 werd in het Engels vertaald. De voorzitter wijst er op dat de Geluidsproblematiek meer en
meer doordringt op lokaal niveau.
De Muziekraad heeft zijn steun verleend aan enkele projecten. Nieuw is de steun aan PodiJac (Podium
Jongeren Academie Concerten), een samenwerkingsproject opgericht binnen de Koninklijke Vlaamse
Academie om cultuur, kunst en muziek te vertalen naar een breed cultureel geïnteresseerd publiek.
Het jaarverslag, zoals voorgesteld door de raad van bestuur, wordt unaniem goedgekeurd.

6.

Goedkeuring jaarrekening over het boekjaar 2012
De jaarrekening wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
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7.

Kwijting aan de bestuurders
Met eenparigheid van stemmen wordt kwijting gegeven aan de bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat in het afgelopen boekjaar.

8.

Verkiezing/Herbenoeming bestuurders
Dhr. Rombaut en Mevr. Van Haute worden herbenoemd in hun functie als bestuurder, en dit voor een termijn
van vier jaar. Er wordt gepolst naar de mogelijke interesse van leden van de A.V. om lid te worden van de
Raad van Bestuur.

9.

Bespreking begroting 2013
De ondervoorzitter geeft toelichting bij de opgestelde begroting.
Ze verwijst naar het plan om de heer Pieter Verstraete uit te nodigen lezingen te geven binnen het DKO over
“de impact van stilte in muziek en theater”.
De vraag wordt gesteld of Muziekraad Vlaanderen eventueel een rol kan spelen in het aanklagen van
bepaalde wantoestanden binnen de muziekbibliotheek- en archiefwereld. Er wordt gewezen op de
aanwezigheid van waardevolle partituren in het conservatorium van Brugge. Men stelt zich vragen bij de
beveiliging en de conservatie van deze documenten.
De heer Koen Cosaert vindt dat DKO-scholen niet dienen als archief voor waardevol erfgoed, en meer
algemeen ontbreekt een overkoepelende visie op overheidsniveau voor wat betreft de inventarisatie en het
bewaren van dit erfgoed.
De heer Johan Eeckeloo wijst er op dat Resonant haar expertisetaak niet kan uitvoeren, wegens gebrek aan
middelen. Resonant lijdt onder de wisselingen op bestuursniveau en past zich ook niet aan aan de
gewijzigde wetgeving.
De Raad van Bestuur zal onderzoeken in hoeverre Muziekraad Vlaanderen hier een rol kan spelen.

10. Internationaal: melding voorbije en toekomstige activiteiten van EMC en IMC
De voorzitter geeft toelichting bij de activiteiten van EMC en IMC :
‐

Maandelijkse News Flashes (Music World News)

‐

Maandelijkse nieuwsbrief vanuit Italië (CIDIM)

‐

17/09/2012: oproep van Silja Fischer ivm Unesco Aschburg Bursaries for Artists

‐

18-20/10/2012: Seminarie in Boedapest (aangekondigd september 2012)

‐

13/12/2012: vraag tot invullen questionnaire (EMC in voorbereiding op Glasgow)

‐

13/02/2013: Briefing over Creative Europe – WeareMore/Culture Action Europe

‐

19/02/2013: Brief van de IMC President Frans de Ruiter
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‐

27/03/2013: List Internationaly Monetary Fund

‐

5/04/2013: Brief president Barroso (vanwege Culture Action Europe)

‐

16/04/2013: IMC Music Rights Awards (3de editie) - oproep tot invullen nomination form

‐

16/04/2013: oproep Silja Fischer samenwerking 30 Europese landen met Australië/Canada
(shared agenda project summary)

‐

EMC – European forum on Music in Glasgow (18-21/04/2013) (+ Make Music. Be heard! Youth in

Action – Youth Day)
‐

briefwisseling rond betaling lidgeld

‐

IMC Brisbane (21-24 november 2013)

11. Nationaal : initiatieven MRVL en medewerking/steun aan projecten
De voorzitter verwijst naar de hommeluitgave. Deze wordt dikwijls aangekocht omwille van de
originaliteit van de bijgevoegde CD. Verdere activiteiten (samenwerking met ivme-projecten, Prijs
Cantabile) worden toegelicht.
12. De ontwikkeling van een nieuwe mobiele beiaard als “huisinstrument voor onderwijs “.
Koen Cosaert, directeur van de Koninklijke Beiaardschool, stelt het project voor. De aankoop is
belangrijk binnen het streven naar erkenning van de beiaardkunst.
Het gaat over een eerder klein instrument, waarbij met een venstersysteem de dynamiek kan geregeld
worden. Het zal gebruikt worden voor promotie, lessen, jeugdwerking, auditie, concerten, en wedstrijden.
Sponsoren zijn de stad Mechelen, verenigingen en individuele schenkers. Muziekraad Vlaanderen zal
het project steunen door de aankoop van een klok.
Het instrument wordt volgend jaar ingespeeld tijdens het Wereld Beiaardcongres te Brugge.
13. Nieuws van de leden
De heer Luc Leytens, vertegenwoordiger van het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek, wijst er op dat
mevr. Kristien Van Den Buys werd aangesteld tot voorzitter van het centrum. Hij wenst ontslag te nemen
uit Muziekraad Vlaanderen, en stelt voor dat contact wordt genomen met SVM met het oog op de
aanstelling van een andere vertegenwoordiger.
Ook binnen EMJ werd een nieuwe voorzitter verkozen : de heer Rutger Nuyts zal Jan Coninx opvolgen.
Mevr. Hermans wijst er op dat optredens op het festival vanaf dit jaar ook kunnen gelden als examens
binnen het Deeltijds Kunstonderwijs, mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden.
De heer Johan Eeckeloo kondigt aan dat de jaarlijkse conferentie van IAML zal doorgaan te Antwerpen,
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van 13 tot 19 juli, in het Artesis-conservatorium.
De heer Jan van Weyenberg zet zijn baanbrekend onderzoek verder. Nieuwe instrumenten werden
ontworpen, waardoor o.a. een driedimensionele visualisering van het klankspectrum van de viool mogelijk
wordt.
De heer Koen Cosaert wijst er op dat de erkenning van de beiaardkunst als waardevol erfgoed
momenteel wordt besproken binnen de Unesco.

14. Varia
Muziekraad Vlaanderen is momenteel op zoek naar een nieuwe zetel, aangezien het pand op de
Muggenberglei niet langer kan gebruikt worden. De heer Luc Leytens
wijst er op dat enkele verenigingen hun zetel hebben in de Singel, Jan Van Rijswijcklaan 155.
Mogelijk kan Muziekraad Vlaanderen daar ook zijn zetel vestigen.
In het verleden werd door Muziekraad Vlaanderen een bedrag van 600 euro overgemaakt aan VZW Het
Collectief. De VZW heeft recent laten weten dat dit bedrag werd afgeboekt. Er werden nochtans geen
prestaties geleverd door Het Collectief, zoals eerder afgesproken. Er werd dan ook een brief opgesteld
om dit aan te klagen. De A.V. keurt de inhoud deze brief goed en de heer Luc Leytens stelt voor om deze
rechtstreeks naar de voorzitter van de VZW te sturen.

Aldus opgemaakt te Brussel, op 20 juni 2013

Dirk Rombaut

Hans Schotte

Voorzitter

Secretaris
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