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Dankwoord 
De sarc dankt de bevoegde ministers en de betrokken administraties voor de vlotte 

samenwerking en de logistieke en inhoudelijke ondersteuning.
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Voorwoord 

De sarc sloot in juli 2012 een eerste man-
daat van vier jaar af (mei 2008-juli 2012). 
De bevoegde ministers opteerden bij de 
hersamenstelling (in augustus 2012) voor 
een mix van ‘ervaren’ en ‘nieuwe’ leden, 
wat we alleen maar kunnen toejuichen. 
Globaal genomen tellen we 43% nieuwe 
mensen in onze rangen. 

In dit jaarverslag vindt de lezer de oude en 
de nieuwe samenstelling.

Ook dit jaar pakte de sarc  transversale 
thema’s aan. Er zijn de adviezen over een 
nieuw koninklijk besluit over het leenrecht, 
een discussienota over een geïntegreerd 
beleid inzake de Erkenning van Verworven 
Competenties (evc) en het uitvoerings-
besluit lokaal cultuurbeleid, uitgebracht 
door de  Algemene Raad, met medewerking 
van de sectorraden Kunsten en Erfgoed en 
Sociaal-Cultureel Werk. Er werd intensief 
samengewerkt met andere strategische 
adviesraden. Samen met de Vlor en de 

Vlaamse Jeugdraad bracht de sarc advies 
uit over de conceptnota cultuureducatie. 
Niet minder dan negen strategische advies-
raden, waaronder de sarc, spraken zich uit 
over het Groenboek Beleidsplan Ruimte. 
De samenwerking met saro, Minaraad, 
mora, salv, sariv, Vlaamse Woonraad, 
Vlabest en vrwi verliep zeer vlot. Het jaar 
werd afgerond met een onderbouwd advies 
over een besluit betreffende algemene re-
gels inzake subsidiëring waar de sarc veel 
positieve reacties op kreeg.

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed werkte 
enkele adviezen op eigen initiatief af: 
de bouwstenennota  voor een helder en 
duurzaam subsidiebeleid voor kunsten en 
erfgoed en een advies over de rol en beteke-
nis van steunpunten in de kunsten- en 
erfgoedsector. Daarnaast gaf hij ook advies 
bij het vernieuwde Cultureel-erfgoedde-
creet en de eraan gekoppelde Vlaamse 
beleidsprioriteiten. Intern werkte de raad 

mee aan het advies over de conceptnota 
cultuureducatie van de Vlaamse  ministers 
Schauvliege en Smet. In zijn nieuwe samen-
stelling adviseerde de Sectorraad Kunsten 
en Erfgoed al over een aantal belangrijke 
dossiers, zoals de uitvoeringsbesluiten bij 
het Decreet Lokaal Cultuurbeleid en het 
Cultureel-erfgoeddecreet. Tevens bracht hij 
twee adviezen uit naar aanleiding van de 
evaluatie van het Kunstendecreet.

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 
werkte in 2012 aan thema’s zoals de subsi-
diëring van hostels en jeugdverblijfcentra, 
het uitvoeringsbesluit jeugd- en kinder-
rechtenbeleid, en het voorontwerp van 
decreet betreffende lokaal en provinciaal 
jeugdbeleid. De Vlaamse Jeugdraad was 
een goede gesprekspartner in het advise-
ringsproces. Verder resulteerde de stimule-
rende samenwerking met andere sector-
raden en de Algemene Raad in interessante 
sector-overschrijdende adviezen. Op het 
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Europese niveau werd het nieuwe ‘Erasmus 
for all’-programma vanuit sociaal-culturele 
hoek bekeken. In de tweede zittingsperiode 
van de sarc gaf de nieuw samengestelde 
sectorraad bijkomende adviezen bij de 
reeds genoemde thema’s (zoals subsidi-
ering van hostels en jeugdverblijfcentra, 
jeugd- en kinderrechtenbeleid), en werd 
advies geleverd inzake cultuureducatie, lo-
kaal cultuurbeleid en het koninklijk besluit 
over het leenrecht. Op eigen initiatief en 
in samenspraak met de Vlaamse Sportraad 
werden aanbevelingen geformuleerd bij 
de discussienota over de Erkenning van 
Verworven Competenties (evc) binnen de 
Vlaamse Kwalificatiestructuur.

De Sectorraad Media werkte in 2012 verder 
op de basis die hij in 2011 gelegd had aan-
gaande het Mediadecreet en de geplande 
wijzigingen daaraan. In februari bracht hij 
op eigen initiatief een advies uit met een 
evaluatie van drie jaar Mediadecreet. De 
nieuw samengestelde Sectorraad Media 
zette het werk verder met een advies bij 
het besluit betreffende de vastlegging van 
een tijdspad en quota voor het toegankelijk 

maken van omroepprogramma’s en het ver-
strekken van subsidies; en met de start van 
een advies op vraag van het Vlaams Parle-
ment aangaande signal integrity. Ook werd 
er samengewerkt rond enkele adviezen: 
met de Strategische Adviesraad internatio-
naal Vlaanderen aangaande internationale 
mediaverdragen, en in eigen rangen met de 
Algemene Raad en de Sectorraad Sociaal-
Cultureel Werk aangaande de Conceptnota 
Mediawijsheid, een gezamenlijk initiatief 
van de Vlaamse ministers Ingrid Lieten en 
Pascal Smet.

De Vlaamse Sportraad had in dit over-
gangsjaar tussen 2 mandaten de handen 
vol met adviesvragen van Vlaams minister 
Philippe Muyters over een aantal uitvoe-
ringsbesluiten en conceptnota’s. Uitge-
breide uitvoeringsbesluiten kwamen er 
bij het nieuwe decreet lokaal sportbeleid 
(voorheen het ‘sport voor allen-decreet’ 
genoemd) en het nieuwe, brandend 
actuele, dopingdecreet. Ook bij het stilaan 
verouderde decreet voor de sportfedera-
ties werd een nieuw uitvoeringsbesluit 
voorgelegd, over het prioriteitenbeleid in 

de olympiade 2012-2016. Verder advi-
seerde de Vlaamse Sportraad onder meer 
over het ex-dac-besluit en het besluit dat 
de thema’s en richtsnoeren vastlegt voor 
ethisch verantwoord sporten. De concept-
nota’s waar Philippe Muyters advies over 
vroeg, waren het Actieplan Gezond Sporten 
en G-Sport Vlaanderen 2012-2020. Beide 
nota’s werden erg enthousiast onthaald. De 
Vlaamse Sportraad werkte ook mee aan een 
gezamenlijk sarc-advies over een geïnte-
greerd Europees evc-beleid (Erkenning van 
Verworven Competenties). 

Wij bieden met  dit jaarverslag van de sarc 
een globaal overzicht van de werking in 
2012 en hopen dat dit ook een boeiend 
instrument kan zijn voor de beleidsadvise-
ring in Vlaanderen.

Luk Verschueren 
Algemeen voorzitter
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inleiding
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Oprichting

De sarc werd opgericht als strategische 
adviesraad bij het decreet van 30 
november 2007 houdende de oprichting 
van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media (b.s. 15 januari 2008).
De oprichting kadert binnen het 
decreet tot regeling van strategische 
adviesraden, van 18 juli 2003 
(b.s. 22 augustus 2003).

Tijdens de legislatuur 2009-2014 zijn 
er vier bevoegde ministers. Het gaat 
om Vlaams minister van Innovatie, 
Overheidsinvesteringen, Media en 
Armoedebestrijding Ingrid Lieten, 
Vlaams minister van Financiën, 
Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening 
en Sport Philippe Muyters, Vlaams 
minister van Leefmilieu, Natuur en 
Cultuur Joke Schauvliege en Vlaams 
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke 
Kansen en Brussel Pascal Smet.

De Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media kiest als roepnaam sarc, de 
afkorting van Strategische AdviesRaad 
voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Opdrachten en bevoegdheden

De sarc brengt uit eigen beweging of op 
verzoek advies uit over de hoofdlijnen 
van het beleid, over voorontwerpen 
of voorstellen van decreet en over 
ontwerpen van besluit van de Vlaamse 
Regering met betrekking tot Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media. De sarc 
draagt bij tot de vorming van een 
beleidsvisie. Hij volgt en interpreteert de 
maatschappelijke ontwikkelingen op het 
vlak van Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
en levert reflecties over beleidsnota’s en 
beleidsbrieven.

De sarc zal ook uit eigen beweging 
of op verzoek advies uitbrengen over 
ontwerpen van samenwerkingsakkoord 
binnen het beleidsdomein die de 
Vlaamse Gemeenschap wil sluiten met 
de staat of met andere gemeenschappen 
en gewesten. Tevens zal de sarc, op 
eigen initiatief of op verzoek, advies 
geven over beleidsvoornemens, 
beleidsplannen en in voorbereiding 
zijnde regelgeving inzake Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media op het niveau van de 
federale overheid, de Europese Unie,

alsook over internationale verdragen die 
voorbereid worden.

De Vlaamse Regering is verplicht om 
advies te vragen over alle voorontwerpen 
van decreet en over de ontwerpen van 
besluit van de Vlaamse Regering die 
van strategisch belang zijn en waarvan 
de Vlaamse Regering beslist dat het 
basisuitvoeringsbesluiten zijn. De 
Vlaamse Regering moet duiding en 
toelichting geven over haar beslissing 
aangaande de adviezen die ze verplicht is 
te vragen.

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/downloads/SAR_CJSM_decreet_20080115.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/downloads/decreet_strategische_adviesraden_20030709.pdf
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Organisatie

De structuur van de sarc is aangepast 
aan het beleidsdomein.
De Algemene Raad adviseert over alle 
thema’s die meerdere deelgebieden van 
het beleidsdomein aanbelangen. Hij 
verzorgt ook de interne coördinatie van 
de adviezen van de sectorraden.
Het Vast Bureau van de raad is belast 
met het dagelijks bestuur.

Vier sectorraden (de Sectorraad 
Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk, de Vlaamse 
Sportraad en de Sectorraad Media) zijn 
autonoom bevoegd voor hun deel van 
het beleidsdomein. Zij adviseren over 
thema’s die het specifieke deelgebied van 
het beleidsdomein aanbelangen.

De structuur van de sarc laat toe 
om een thematische benadering 
van de strategische advisering te 
combineren met een contextualisering 
voor het volledige beleidsdomein, 
waarbij de beleidsvelden in een breder 
maatschappelijk kader worden geplaatst. 

Alle adviezen uitgebracht door de sarc 
zijn openbaar en worden gepubliceerd op 
de website www.sarc.be.

De sarc heeft rechtspersoonlijkheid en 
beschikt over een dotatie.

De interne werking van de sarc is 
geregeld in het huishoudelijk reglement, 
dat door de Vlaamse Regering werd 
goedgekeurd op 10 oktober 2008 
(b.s. 7 november 2008). 

Secretariaat 

Het secretariaat wordt verzorgd door 
zes personeelsleden. De algemeen 
secretaris heeft de leiding over het 
secretariaat en is tevens de secretaris 
van de Algemene Raad van de sarc. 
Vier beleidsmedewerkers nemen de 
inhoudelijke ondersteuning van de vier 
sectorraden op zich. Tot slot beschikt 
het secretariaat over een administratief 
medewerker.

www.sarc.be
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/downloads/196_02_SARC_huishoudelijk_reglement_VLAREG091008.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/contact/index.html


Samenstelling
De sarc is een adviesraad met een gemengde samenstelling. Naast de 

onafhankelijke deskundigen maken de vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld ook deel uit van de raad.

De leden van de sarc oefenen hun functie uit in volledige onafhankelijkheid ten 
opzichte van de Vlaamse overheid, of van hun werkgever of van bestuursorganen 

waarin zij zitten. Ze worden benoemd voor vier jaar. De samenstelling gebeurt via 
ministeriële besluiten.

Op 6 juli 2012 benoemde de Vlaamse Regering de leden voor de tweede termijn 
van de sarc. De ministeriële besluiten voor de benoeming van de leden van de 
vier sectorraden en de voorzitter en leden onafhankelijke deskundigen van de 

Algemene Raad verschenen op 2 augustus 2012 in het Belgisch Staatsblad. 

Het ministerieel besluit van 5 oktober 2012 houdende de benoeming van de leden 
van de  Algemene Raad en het Vast Bureau voorgedragen door de sectorraden 

verscheen op 12 november 2012 in het Belgisch Staatsblad.

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/over-de-raad/#wetgeving
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Onafhankelijke deskundigen

Luk Verschueren, 
Algemeen voorzitter

Adjunct-algemeen secretaris acw, koepel van de Christelijke 
Werknemersorganisaties 
Voorzitter Forum voor Amateurkunsten, overlegcentrum voor 
de amateurkunstensector 
Voorzitter van sociaal-artistiek werkplatform Victoria Deluxe

Sabine Bovend’aerde 1

Jos Pauwels Hoofd studiegebied Sociaal-Agogisch Werk, Artesis Hogeschool Antwerpen 
Voorzitter SoCiuS en magma 
Auteur

Annick Schramme Hoofddocent Universiteit Antwerpen, Management School Antwerp
Kabinet Cultuur Stad Antwerpen

Afgevaardigde van de Vlaamse Jeugdraad

Rob De Donder Coördinator Vlaamse Jeugdraad vzw

Algemene Raad

De Algemene Raad telt 13 leden. Hij is samengesteld uit vier onafhankelijke 
deskundigen waaronder de Algemeen voorzitter, een vertegenwoordiger van de 
Vlaamse Jeugdraad en twee afgevaardigden per sectorraad.

(1) Ontslagnemend sinds oktober 2010

Periode van
01.01.2012

t.e.m.
01.08.2012
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Afgevaardigden van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed

Heidi De Nijn Departementshoofd Culturele Zaken Mechelen

Johan Thielemans Gastdocent Herman Teirlinckinstituut

Afgevaardigden van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk

Frie De Greef Coördinator opleiding Sociaal-Cultureel Werk
Praktijklector Sociaal-Cultureel Werk
KHLeuven /Sociale School Heverlee

Geert Puype Bibliothecaris Openbare Bibliotheek Menen 
Namens de sarc lid van de federale ‘Raad van de gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen’.

Afgevaardigden van de Vlaamse Sportraad

Patrick Dobbelaere Diensthoofd sportfunctionaris Blankenberge
Lid en /of bestuursfunctie in lokale (sport)verenigingen
Lid Raad van Bestuur van focus vzw - Regionale Televisie

Line Dumoulin Staflid vzw Bond voor Lichamelijke Opvoeding 
Sporttechnisch coördinator bvlo

Afgevaardigden van de Sectorraad Media

Simon Delaere Wetenschappelijk onderzoeker smit (Vrije Universiteit Brussel)

David Stevens Onderzoekzoeksmanager (icri – ku Leuven – ibbt) 
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Onafhankelijke deskundigen

Luk Verschueren, 
Algemeen voorzitter

Adjunct-algemeen secretaris acw, koepel van de Christelijke 
Werknemersorganisaties 
Voorzitter Forum voor Amateurkunsten, overlegcentrum voor 
de amateurkunstensector 
Voorzitter van sociaal-artistiek werkplatform Victoria Deluxe

Kim De Wever Sitebeheerder Sport en Jeugd, gemeente Ternat
Voorzitter De Nieuwe Retro (vzw), organisator van Rock Ternat

Jos Pauwels Hoofd studiegebied Sociaal-Agogisch Werk, Artesis Hogeschool Antwerpen 
Voorzitter SoCiuS en magma 
Auteur

Annick Schramme Hoofddocent Universiteit Antwerpen, Management School Antwerp
Kabinet Cultuur Stad Antwerpen

Afgevaardigde van de Vlaamse Jeugdraad

Barbara Poppe Coördinator Vlaamse Jeugdraad

Periode van
02.08.2012

t.e.m.
31.12.2012
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Afgevaardigden van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed

Herman Baeten Directeur Musica, Impulscentrum voor Muziek

Liesbeth Dejonghe Directeur juridische zaken en sociaal overleg bij Overleg Kunstenorganisaties 

Afgevaardigden van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk

Frie De Greef Coördinator opleiding Sociaal-Cultureel Werk
Praktijklector Sociaal-Cultureel Werk
KHLeuven /Sociale School Heverlee

Geert Puype Bibliothecaris Openbare Bibliotheek Menen 
Namens de sarc lid van de federale ‘Raad van de gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen’.

Afgevaardigden van de Vlaamse Sportraad

Sophie Cools Directeur Sport bij Vlaamse Sportfederatie

Jesse Stroobants Onderzoeker Instituut voor de Overheid (KU Leuven)
Topatleet

Afgevaardigden van de Sectorraad Media

Simon Delaere Wetenschappelijk onderzoeker smit (Vrije Universiteit Brussel)

David Stevens Onderzoekzoeksmanager (icri – ku Leuven – ibbt) 
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Luk Verschueren 
Algemeen voorzitter
sarc

Adjunct-algemeen secretaris acw, koepel van de Christelijke 
Werknemersorganisaties 
Voorzitter Forum voor Amateurkunsten, overlegcentrum voor de 
amateurkunstensector 
Voorzitter van sociaal-artistiek werkplatform Victoria Deluxe

Heidi De Nijn 
Ondervoorzitter Sectorraad Kunsten 
en Erfgoed

Departementshoofd Culturele Zaken Mechelen
Heidi De Nijn voltooit het mandaat van Chantal De Smet

Hilde Van den Bulck 
Ondervoorzitter Sectorraad Media

Hoogleraar Communicatiewetenschappen Universiteit Antwerpen

Bart Vanreusel 
Voorzitter Vlaamse Sportraad

Hoogleraar Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (FaBeR) 
ku Leuven

Dirk Verbist 
Ondervoorzitter Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

Directeur Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk vzw

Iris Van Riet 
Algemeen secretaris sarc

Hoofd van het secretariaatspersoneel van de sarc

Vast Bureau

Het Vast Bureau telt 6 leden. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers 
van de sectorraden en de algemeen secretaris (met raadgevende stem). 
Het Vast Bureau wordt voorgezeten door de algemeen voorzitter. 

Periode van
01.01.2012

t.e.m.
01.08.2012
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Luk Verschueren 
Algemeen voorzitter
sarc

Adjunct-algemeen secretaris acw, koepel van de Christelijke 
Werknemersorganisaties 
Voorzitter Forum voor Amateurkunsten, overlegcentrum voor de 
amateurkunstensector 
Voorzitter van sociaal-artistiek werkplatform Victoria Deluxe

Frank Bulcaen 
Voorzitter Vlaamse Sportraad

Diensthoofd Sport, Provincie West-Vlaanderen

Heidi De Nijn 
Voorzitter Sectorraad Kunsten en 
Erfgoed

Departementshoofd Culturele Zaken Mechelen

Hilde Van den Bulck 
Ondervoorzitter Sectorraad Media

Hoogleraar Communicatiewetenschappen Universiteit Antwerpen

Dirk Verbist 
Ondervoorzitter Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

Directeur Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk vzw

Iris Van Riet 
Algemeen secretaris sarc

Hoofd van het secretariaatspersoneel van de sarc

Periode van
02.08.2012

t.e.m.
31.12.2012
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Onafhankelijke deskundigen

Johan Thielemans, 
Voorzitter

Gastdocent Herman Teirlinckinstituut

Heidi De Nijn, 
Ondervoorzitter

Departementshoofd Culturele Zaken Mechelen

Inan Akbas Programmamedewerker vrt
Auteur

Herman Baeten Directeur Musica, Impulscentrum voor Muziek

Erik De Vroede Conservator Sportimonium

Wim Konings Docent Cultuurmanagement (khbo - Brugge)
Docent Muziekmanagement (phl - Hasselt)

Saïda Sakali Stafmedewerker Koning Boudewijn Stichting

Julie Vandenbroucke Voorzitter Arteconomy vzw

Evi Werkers Juriste Boek.be/Librius

Sectorraad Kunsten en Erfgoed

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed telt 19 leden, waarvan 9 onafhankelijke 
deskundigen en 10 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

Periode van
01.01.2012

t.e.m.
01.08.2012
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Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

Tijl Bossuyt Zakelijk en artistiek leider De Veerman vzw Federatie voor Organisaties 
Kunsteducatie

Luc Delrue Intendant M Leuven Verenigde Organisaties 
Beeldkunst

Noël Geirnaert Hoofdarchivaris Stad Brugge Vlaamse Vereniging voor Biblio-
theek, Archief en Documentatie

Esther Maas Directeur cultuurcentrum De Schakel, Waregem Vereniging van Vlaamse Cul-
tuur- en Gemeenschapscentra

Annelies Nevejans Archivaris Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa). Vlaamse Vereniging voor Biblio-
theek, Archief en Documentatie

Ellen Onkelinx Directeur Vlaamse Film Producenten Bond (vfpb vzw) Vlaamse Filmproducentenbond

Koen Stassijns Docent literaire creatie 
Dichter, vertaler, bloemlezer 
Ondervoorzitter Vlaamse Auteursvereniging (vav)

Vlaamse Auteursvereniging

Eva Tahon Adjunct-conservator Musea Brugge
Voorzitter Vlaamse Museumvereniging en icom België tot 2010

Vlaamse Museumvereniging

Phillip Van den Bossche Directeur-conservator mu.zee, Kunstmuseum aan zee, 
collecties van de Provincie West-Vlaanderen en Stad Oostende

Vlaamse Museumvereniging

Hugo Vanden Driessche Algemeen directeur Kaaitheater, voorzitter Overleg Kunstenorganisaties 
(oko)

Overleg Kunstorganisaties
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Onafhankelijke deskundigen

Herman Baeten, 
Ondervoorzitter

Directeur Musica, Impulscentrum voor Muziek

Heidi De Nijn, 
Voorzitter

Departementshoofd Culturele Zaken Mechelen

Alexander Declercq Cultuurbeleidscoördinator Stadsbestuur Ieper

Luc Delrue Intendant m Leuven

Jari Demeulemeester Voorzitter Muziekcentrum Vlaanderen
Voorzitter AMVB
Voormalig directeur Ancienne Belgique (ab) 

Erik De Vroede Conservator Sportimonium

Eva Tahon Adjunct-conservator Musea Brugge

Carlo Van Baelen Voormalig directeur Vlaams Fonds voor de Letteren

Sara van Rompaey Architect met specialisatie renovatie/restauratie
Expert erfgoed en energie-efficiëntie Europese Commissie

Periode van
02.08.2012

t.e.m.
31.12.2012
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Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

Liesbeth Dejonghe Directeur juridische zaken en sociaal overleg bij 
Overleg Kunstenorganisaties (oKo)

Overleg Kunstenorganisaties

Noël Geirnaert Hoofdarchivaris Stad Brugge Vlaamse Vereniging voor Biblio-
theek, Archief en Documentatie

Esther Maas Directeur cultuurcentrum De Schakel, Waregem Vereniging van Vlaamse Cul-
tuur- en Gemeenschapscentra

Jorijn Neyrinck Coördinator tapis plein vzw Cultureel-erfgoedoverleg

Johan Penson Hoofd infrastructuur Kunstencentrum Vooruit Steunpunt voor Productionele, 
Ontwerpende en Technische 
krachten in de culturele sector 
(stepp)

Dries Phlypo Zaakvoerder productiehuis A Private View
Producent

Vlaams Film Producenten Bond

Koen Stassijns Docent literaire creatie 
Dichter, vertaler, bloemlezer 
Ondervoorzitter Vlaamse Auteursvereniging (vav)

Vlaamse Auteursvereniging

Luk Van den bosch Zakelijk directeur Toneelhuis Overleg Kunstenorganisaties

Hugo Vanden Driessche Algemeen directeur Kaaitheater, voorzitter Overleg Kunstenorganisaties 
(oKo)

Overleg Kunstenorganisaties

Leen Van Dijck Directeur Letterenhuis olav-Overlegforum Landelijke 
Archiefinstellingen Vlaanderen
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Onafhankelijke deskundigen

Frie De Greef, 
Voorzitter

Coördinator opleiding Sociaal-Cultureel Werk
Praktijklector Sociaal-Cultureel Werk
khLeuven / Sociale School Heverlee

Geert Boutsen Praktijklector sociaal-cultureel werk Sociale School Heverlee
Coördinator Villa Basta vzw

Lamia Cheba-Emimou Coördinator Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen

Bram Ghyoot Coördinator Circa cultuurcentrum Gent

Inge Goddijn Artistiek coördinator Jeugdtheater Larf! 
(kunsteducatieve organisatie voor kinderen en jongeren)

Piet Forger Coördinator VLabra’ccent, samenwerkingsverband van 
de cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaams-Brabant

Coördinator Vitamine c, netwerk dat opkomt voor kunst en cultuur als 
levensnoodzakelijk voedsel voor kinderen en jongeren

Tom Lemahieu Departementaal kwaliteitscoördinator Hogeschool West-Vlaanderen
Lector Sociaal-Cultureel Werk Hogeschool West-Vlaanderen

Geert Ruebens Directeur Luisterpuntbibliotheek

Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk telt 19 leden, waaronder 8 onafhankelijke deskundigen en 11 
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

Periode van
01.01.2012

t.e.m.
01.08.2012
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Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

Dirk Verbist, 
Ondervoorzitter

Directeur Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk vzw Federatie van Organisaties voor 
Volksontwikkelingswerk

Jan De Braekeleer Coördinator Wisper (gespecialiseerde vormingsinstelling) Federatie van Organisaties voor 
Volksontwikkelingswerk

Koenraad De Meulder Directeur Koor & Stem vzw Forum voor Amateurkunsten

Kaat Peeters Directeur-coördinator vzw Forum voor Amateurkunsten Forum voor Amateurkunsten

Geert Puype Bibliothecaris Openbare Bibliotheek Menen
Namens de sarc, lid van de federale ‘Raad van de gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen’

Vlaamse Vereniging voor Biblio-
theek, Archief en Documentatie

Luk Tas Stafmedewerker Vlaamse Jeugdraad Vlaamse Jeugdraad

Ria Van Asch Coördinator Vormingplus Mechelen Federatie van Organisaties voor 
Volksontwikkelingswerk

Piet Van Loocke Cultuurdirecteur stad Lokeren Vereniging van Vlaamse Cul-
tuur- en Gemeenschapscentra

Kristien Vermeersch Coördinator Netwerk Vlaanderen vzw (socio-culturele beweging) Federatie van Organisaties voor 
Volksontwikkelingswerk

Caroline Verschueren Stafmedewerker Vlaamse Jeugdraad Vlaamse Jeugdraad

Peter Warson Directeur Centravoc vzw 
(Centrum voor Arbeidersvorming en Cultuurbeleid) 
Gastdocent SCW aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen 
(hig/hub/ehsal)

Federatie van Organisaties voor 
Volksontwikkelingswerk



- 22 -

Onafhankelijke deskundigen

Frie De Greef, 
Voorzitter

Coördinator opleiding Sociaal-Cultureel Werk
Praktijklector Sociaal-Cultureel Werk
khLeuven /Sociale School Heverlee

Pedro De Bruyckere Docent en onderzoeker pedagogiek jongerencultuur 
Arteveldehogeschool Gent

Griet De Wachter Stafmedewerkster Vzw Jong

Piet Forger Coördinator VLabra’ccent, samenwerkingsverband van 
de cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaams-Brabant

Coördinator Vitamine c, netwerk dat opkomt voor kunst en cultuur als 
levensnoodzakelijk voedsel voor kinderen en jongeren

Bram Ghyoot Coördinator Circa cultuurcentrum Gent

Tom Lemahieu Departementaal kwaliteitscoördinator Hogeschool West-Vlaanderen
Lector Sociaal-Cultureel Werk Hogeschool West-Vlaanderen

Carolien Patyn Stafmedewerker armoedebeleid, Netwerk Tegen Armoede

Miet Withofs Bibliothecaris Stedelijke Bibliotheek Hasselt

Periode van
02.08.2012

t.e.m.
31.12.2012
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Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

Dirk Verbist, 
Ondervoorzitter

Directeur Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk vzw Federatie van Organisaties voor 
Volksontwikkelingswerk

Koenraad Allary Directeur Vlaams Centrum voor Circuskunsten Vlaams Centrum voor 
Circuskunsten

Jan De Braekeleer Coördinator Wisper (gespecialiseerde vormingsinstelling) Federatie van Organisaties voor 
Volksontwikkelingswerk

Kaat Peeters 2 Directeur-coördinator vzw Forum voor Amateurkunsten Forum voor Amateurkunsten

Geert Puype Bibliothecaris Openbare Bibliotheek Menen
Namens de sarc, lid van de federale ‘Raad van de gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen’

Vlaamse Vereniging voor Biblio-
theek, Archief en Documentatie

Luk Tas Stafmedewerker Vlaamse Jeugdraad Vlaamse Jeugdraad

Ria Van Asch Coördinator Vormingplus Mechelen Federatie van Organisaties voor 
Volksontwikkelingswerk

Piet Van Loocke Cultuurdirecteur stad Lokeren Vereniging van Vlaamse Cul-
tuur- en Gemeenschapscentra

Filip Verneert Directeur Muziekmozaïek vzw Forum voor Amateurkunsten

Caroline Verschueren Stafmedewerker Vlaamse Jeugdraad Vlaamse Jeugdraad

Peter Warson Directeur Centravoc vzw 
(Centrum voor Arbeidersvorming en Cultuurbeleid) 
Gastdocent SCW aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen 
(hig/hub/ehsal)

Federatie van Organisaties voor 
Volksontwikkelingswerk

(2) Kaat Peeters werd in september 2012 vervangen door Bieke Vanlerberghe. Zij treedt sindsdien op als waarnemer.
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Onafhankelijke deskundigen

Bart Vanreusel, 
Voorzitter

Hoogleraar Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen 
(Faber - ku Leuven)

Jan Bonnarens Afdelingshoofd sportvoorzieningen uGent

Frank Bulcaen Diensthoofd Sport Provincie West-Vlaanderen

Vanessa de Bleyser Projectmanager sportcongressen Antwerpen Europese Sporthoofdstad 2013

Patrick Dobbelaere Diensthoofd sportfunctionaris Blankenberge

Geert Goubert Voormalig lector Arteveldehogeschool Gent

Farid Kempenaers Sectorconsulent fitness & wellness

Jan Korthoudt Directeur-beleidsadviseur toerisme Departement Internationaal Vlaanderen
Algemeen secretaris Sporta – Ondervoorzitter Sportimonium

Liliane Roegies Directeur Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding vzw (Vlabus)

Vlaamse Sportraad

De Vlaamse Sportraad telt 19 leden, waarvan 9 onafhankelijke deskundigen en 10 vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld.

Periode van
01.01.2012

t.e.m.
01.08.2012
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Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

Line Dumoulin, 
Ondervoorzitter

Staflid vzw Bond voor Lichamelijke Opvoeding
Sporttechnisch coördinator bvlo

Vlaamse Sportfederatie

Iris De Keyser Verantwoordelijke Buurtsport Leuven Vlaams Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid

Jessica De Smet Directeur Vlaamse Liga Gehandicaptensport (nieuwe naam: Parantee) Vlaamse Sportfederatie

David De Vlieger Algemeen coördinator S-Sport Federatie Vlaamse Sportfederatie

Piet Meneve Directeur–manager Sportdienst Gent
Docent uGent

Vlaams Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid

Luc Mercken Sportdirecteur Stad Hasselt
Ondervoorzitter isb

Vlaams Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid

Ingrid Peeters Sporttechnisch coördinator okra-sport Vlaamse Ouderenraad

Hilde 
Van Cauwenberghe 

Coördinator Sportdienst Vlaamse Gemeenschapscommissie Vlaams Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid

Johan Van Dijcke Sportfunctionaris Bonheiden Vlaams Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid

Reinout 
Van Schuylenbergh

Topsportcoördinator Vlaamse Triatlon- en Duatlonliga vzw Vlaamse Sportfederatie
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Onafhankelijke deskundigen

Frank Bulcaen, 
Voorzitter

Diensthoofd Sport Provincie West-Vlaanderen

Frank De Vis Schepen van ruimtelijke ordening, stedenbouw, sport en cultuur, 
gemeente Melle
Medisch begeleider topsportploegen op (inter)nationale wedstrijden

Patrick Dobbelaere Diensthoofd sportfunctionaris Blankenberge

Geert Goubert Voormalig lector Arteveldehogeschool Gent

Jan Korthoudt Directeur-beleidsadviseur toerisme Departement Internationaal Vlaanderen
Algemeen secretaris Sporta – Ondervoorzitter Sportimonium

Mia Maes Directeur Sport, Stad Kortrijk

Jesse Stroobants Onderzoeker Instituut voor de Overheid (ku Leuven)
Topatleet

Bart Vanreusel Hoogleraar Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen 
(Faber - ku Leuven)

Line Verbeke Afdelingscoördinator Vrije Tijd, Gemeente Heusden-Zolder

Periode van
02.08.2012

t.e.m.
31.12.2012
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Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

Sophie Cools, 
Ondervoorzitter

Directeur Sport bij de Vlaamse Sportfederatie Vlaamse Sportfederatie

Iris De Keyser Verantwoordelijke Buurtsport Leuven Vlaams Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid

David De Vlieger Algemeen coördinator S-Sport Federatie Vlaamse Sportfederatie

Bieke Dobbelaere Leidinggevend adjunct van de directeur, Sportdienst Stad Gent Vlaams Instituut voor  
portbeheer en Recreatiebeleid

Line Dumoulin Staflid vzw Bond voor Lichamelijke Opvoeding
Sporttechnisch coördinator bvlo

Vlaamse Sportfederatie

Koenraad Hoeyberghs Topsportcoördinator Vlaamse Volleybalbond Vlaamse Sportfederatie

Hilde 
Van Cauwenberghe 

Coördinator Sportdienst Vlaamse Gemeenschapscommissie Vlaams Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid

Johan Van Dijcke Sportfunctionaris Bonheiden Vlaams Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid

Helena Van Remoortel Diensthoofd Sportdienst, gemeente Stekene Vlaams Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid

Reinout 
Van Schuylenbergh

Topsportcoördinator Vlaamse Triatlon- en Duatlonliga vzw Vlaamse Sportfederatie
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Onafhankelijke deskundigen

David Stevens, 
Voorzitter

Onderzoeker media- en communicatierecht (icri – ku Leuven - ibbt)

Hilde Van den Bulck, 
Ondervoorzitter

Hoogleraar Communicatiewetenschappen Universiteit Antwerpen

Simon Delaere Wetenschappelijk onderzoeker smit (Vrije Universiteit Brussel)

Kris Houthuys Hoofd Pers & Communicatie acw

Dirk Voorhoof Buitengewoon Hoogleraar aan de Universiteit Gent en Kopenhagen 
Lid vrm, kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen

Sectorraad Media

De Sectorraad Media telt 19 leden waaronder 5 onafhankelijke deskundigen 
en 14 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

Periode van
01.01.2012

t.e.m.
01.08.2012
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Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

Ben Appel Directeur Business & Legal Affairs Vlaamse Media Maatschappij Private Omroepfederatie

Nico De Bie Lobby & Press Officer Test-Aankoop Test-Aankoop

Annemie Drieskens Gezinspolitiek secretaris Gezinsbond vzw Gezinsbond

Sandrien Mampaey Legal en administration manager bij Vlaamse Nieuwsmedia Vlaamse Nieuwsmedia

Frank Meysman 3 Raad voor de Reclame

Alexandra Olbrechts Bedrijfsjuriste sbs Belgium
Alexandra Olbrechts voltooit het mandaat van Yvette Mignolet 4

Private Omroepfederatie

Ellen Onkelinx Directeur Vlaamse Onafhankelijke Televisie Producenten (votp vzw) Vlaamse Onafhankelijke 
Televisieproducenten

Philippe Persoons 5 Vlaamse Radiofederatie

Jacques Recourdon Director Strategy and New Media Development Sanoma Magazines Belgium 
Jacques Recourdon voltooit het mandaat van Rosette Van Rossem 6

The PPress

Thomas Roukens Regulatory Affairs Manager bij Telenet Cable Belgium

Jan Van Broeckhoven Voorzitter Antwerpse Televisie (atv) 
Voorzitter Niet-Openbare Regionale Televisieverenigingen Vlaanderen 
(nortv)

nortv

Luc Vanheerentals Zelfstandig beroepsjournalist Vereniging van Vlaamse 
Journalisten

Greta Van Moer Manager Medialicenties sabam sabam

Lut Vercruysse Directeur corporate strategie  vrt Vlaamse Radio- en 
Televisieomroep

(3) Ontslagnemend sinds 16 november 2011
(4) Bij ministerieel besluit van 23 november 2011
(5) Ontslagnemend sinds 27 januari 2011
(6) Bij ministerieel besluit van 23 november 2011
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Onafhankelijke deskundigen

David Stevens, 
Voorzitter

Onderzoeker media- en communicatierecht (icri – ku Leuven - ibbt)

Hilde Van den Bulck, 
Ondervoorzitter

Hoogleraar Communicatiewetenschappen Universiteit Antwerpen

Simon Delaere Wetenschappelijk onderzoeker smit (Vrije Universiteit Brussel)

Chams Eddine Zaougui 7

Periode van
02.08.2012

t.e.m.
31.12.2012

(7) Ontslagnemend sinds 10 december 2012

De Sectorraad Media telt 19 leden, waarvan vier onafhankelijke deskundigen 
en 15 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld..
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Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

Ben Appel Directeur Business & Legal Affairs Vlaamse Media Maatschappij Private Omroepfederatie

Ann Caluwaerts Senior Vice President Media & Public Affairs Telenet Cable Belgium

Nico De Bie Lobby & Press Officer Test-Aankoop Test-Aankoop

Annemie Drieskens Gezinspolitiek secretaris Gezinsbond vzw Gezinsbond

Frederic Logghe Expert Regulatory Affairs, Belgacom Belgacom

Sandrien Mampaey Legal en administration manager bij Vlaamse Nieuwsmedia Vlaamse Nieuwsmedia

Marc Michils 8 Raad voor de Reclame

Alexandra Olbrechts 9 Bedrijfsjuriste sbs Belgium Private Omroepfederatie

Ellen Onkelinx Directeur Vlaamse Onafhankelijke Televisie Producenten (votp vzw) Vlaamse Onafhankelijke 
Televisieproducenten

Marc Peersmans Oprichter Hit fm Vlaanderen 
Oprichter radionetwerk Cool fm

Vlaamse Radio Vereniging

Bart Tureluren Manager The Ppress The Ppress

Jan Van Broeckhoven Voorzitter Antwerpse Televisie (atv) 
Voorzitter Niet-Openbare Regionale Televisieverenigingen Vlaanderen 
(nortv)

nortv

Luc Vanheerentals Zelfstandig beroepsjournalist Vereniging van Vlaamse 
Journalisten

Greta Van Moer Manager Medialicenties sabam sabam

Lut Vercruysse Directeur corporate strategie  vrt Vlaamse Radio- en 
Televisieomroep

(8) Alexandra Olbrechts is afwezig vanaf 6 september 2012 en wordt tijdelijk vervangen door de heer Kristof Demasure
(9) Ontslagnemend sinds 21 september 2012



- 32 -

vergaderingen
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Algemene Raad

De Algemene Raad telt 13 leden. Hij is 
samengesteld uit vier onafhankelijke 
deskundigen, een vertegenwoordiger 
van de Vlaamse Jeugdraad, alsook twee 
afgevaardigden per sectorraad.

Werkgroepen 
Algemene Raad

Werkgroep Cultuureducatie
Herman Baeten, voorzitter
Tijl Bossuyt, Koenraad De Meulder, 
Wim Konings, Esther Maas, leden

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

9 maart 2012 7

24 mei 2012 8

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

29 februari 2012 5

Werkgroep Mediawijsheid
David Stevens, voorzitter
Hilde Van den Bulck, Simon Delaere, Kris 
Houthuys, Jan Van Broeckhoven, Lut 
Vercruysse, Inge Goddijn, Luk Tas, leden

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

7 juni 2012 8

Periode van 01.01.2012
t.e.m. 01.08.2012
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Werkgroepvergaderingen 
Sectorraad Kunsten en Erfgoed

Werkgroep EVC-beleid
Frie De Greef, voorzitter
Caroline Verschueren, Dirk Verbist, leden

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

2 juli 2012 2

Algemene Raad Werkgroep 
Algemene Raad

Werkgroep KB Leenrecht
Luk Verschueren, voorzitter
Carlo Van Baelen, Hugo Vanden Driessche, 
Koen Stassijns, Leen Van Dijck, Geert 
Puype, Bieke Vanlerberghe, Filip Verneert, 
leden

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

12 oktober 2012 9

14 december 2012 9

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

13 september 2012 8

Periode van 02.08.2012
t.e.m. 31.12.2012
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Vast Bureau

Het Vast Bureau telt 6 leden. Het is 
samengesteld uit de algemeen voorzitter, 
vertegenwoordigers van de sectorraden en 
de algemeen secretaris (met raadgevende 
stem). 

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

6 maart 2012 6

3 april 2012 5

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

4 oktober 2012 6

21 november 2012 5

Periode van 01.01.2012
t.e.m. 01.08.2012

Periode van 02.08.2012
t.e.m. 31.12.2012
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Sectorraad 
Kunsten en Erfgoed

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed telt 
19 leden, waarvan 9 onafhankelijke 
deskundigen en 10 vertegenwoordigers van 
het maatschappelijk middenveld.

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

19 januari 2012 12

14 februari 2012 12

15 maart 2012 9

12 april 2012 12

Werkgroep 
Sectorraad Kunsten en Erfgoed

Werkgroep Verfondsing
Johan Thielemans, voorzitter
Herman Baeten, Tijl Bossuyt, 
Hugo Vanden Driessche, leden

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

30 maart 2012 4

Periode van 01.01.2012
t.e.m. 01.08.2012
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Vergadering dagelijks bestuur 
Sectorraad Kunsten en Erfgoed

Het Dagelijks Bestuur van de Sectorraad 
Kunsten en Erfgoed bestaat uit 2 leden: de 
voorzitter en de ondervoorzitter.

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

12 november 2012 2

Sectorraad 
Kunsten en Erfgoed

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

29 augustus 2012 15

25 september 2012 12

9 november 2012 11

26 november 2012 15

18 december 2012 13

Periode van 02.08.2012
t.e.m. 31.12.2012
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Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk telt 
19 leden, waaronder 8 onafhankelijke 
deskundigen en 11 vertegenwoordigers van 
het maatschappelijk middenveld.

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

17 januari 2012 13

8 maart 2012 11

15 mei 2012 9

Agendagroep 

De agendagroep van de Sectorraad Sociaal-
Cultureel Werk telt 5 leden en bereidt 
de agenda van de plenaire vergaderingen
inhoudelijk voor.
Frie De Greef, voorzitter
Dirk Verbist, Tom Lemahieu, Kaat Peeters, 
Luk Tas, leden

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

10 januari 2012 4

14 februari 2012 3

20 maart 2012 5

19 april 2012 4

Periode van 01.01.2012
t.e.m. 01.08.2012

Werkgroep Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

Werkgroep Overleg kabinet semi-
agorale arbeid in het sociaal-cultureel 
werk
Frie De Greef, voorzitter
Dirk Verbist, Tom Lemahieu, Luk Tas, Kaat 
Peeters, leden

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

14 mei 2012 5
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Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

4 september 2012 16

11 oktober 2012 10

13 november 2012 11

13 december 2012 16

Agendagroep 

De agendagroep van de Sectorraad Sociaal-
Cultureel Werk telt 4 leden en bereidt de 
agenda van de plenaire vergaderingen 
inhoudelijk voor.
Frie De Greef, voorzitter
Dirk Verbist, Tom Lemahieu, Caroline 
Verschueren, leden

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

5 oktober 2012 2

30 oktober 2012 3

28 maart 2012 4

Periode van 02.08.2012
t.e.m. 31.12.2012

Werkgroep Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

Werkgroep uitvoeringsbesluiten lokaal 
cultuur- en jeugdbeleid 
Frie De Greef, voorzitter
Dirk Verbist, Griet De Wachter, Koen Allary, 
Luk Tas, Pedro De Bruyckere, Piet Van 
Loocke, leden

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

29 augustus 2012 7
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dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Vlaamse 
Sportraad telt 5 leden, die de agenda van 
de plenaire vergaderingen inhoudelijk 
voorbereiden.
Frank Bulcaen, voorzitter
Sophie Cools, Geert Goubert, 
Jan Korthoudt, Mia Maes, leden

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

21 februari 2012 5

20 maart 2012 3

2 april 2012 4

17 april 2012 5

9 juli 2012 5

Vlaamse Sportraad

De Vlaamse Sportraad telt 19 leden, 
waarvan 9 onafhankelijke deskundigen 
en 10 vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld.

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

17 januari 2012 13

28 februari 2012 14

22 mei 2012 11

19 juni 2012 10

Periode van 01.01.2012
t.e.m. 01.08.2012
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Werkgroep Vlaamse Sportraad

Werkgroep Conceptnota Actieplan 
gezond Sporten
Frank Bulcaen, voorzitter
Sophie Cools, Frank De Vis, David De 
Vlieger, Bieke Dobbelaere, Line Dumoulin, 
Geert Goubert, Koenraad Hoeyberghs, Jan 
Korthoudt, Mia Maes, Jesse Stroobants, 
Helena Van Remoortel, Line Verbeke, leden

dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Vlaamse 
Sportraad telt 5 leden, die de agenda van 
de plenaire vergaderingen inhoudelijk 
voorbereiden.
Frank Bulcaen, voorzitter
Sophie Cools, Geert Goubert, Jan 
Korthoudt, Mia Maes, leden

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

1 oktober 2012 13

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

1 oktober 2012 7

29 oktober 2012 13

7 december 2012 10

Vlaamse Sportraad

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

21 augustus 2012 14

29 augustus 2012 19

8 oktober 2012 17

7 november 2012 15

13 december 2012 15

Periode van 02.08.2012
t.e.m. 31.12.2012
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Sectorraad Media

De Sectorraad Media telt 19 leden 
waarvan 5 onafhankelijke deskundigen 
en 14 vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld. 

Sectorraad Media

De Sectorraad Media telt 19 leden 
waarvan 4 onafhankelijke deskundigen 
en 15 vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld. 

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

9 februari 2012 12

8 maart 2012 8

22 mei 2012 8

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

27 augustus 2012 14

27 september 2012 10

22 november 2012 14

22 december 2012 14

Periode van 01.01.2012
t.e.m. 01.08.2012

Periode van 02.08.2012
t.e.m. 31.12.2012
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Adviezen
Waar nodig, vindt er een intensieve samenwerking plaats tussen de 

verschillende raden van de sarc, onder coördinatie van de Algemene 
Raad. Vermits iedere raad vanuit zijn sectorale expertise een bijdrage 

levert, houdt deze samenwerking een meerwaarde in voor de 
gedegenheid van de geleverde adviezen. 

In totaal bracht de sarc in 2012 38 adviezen uit, waarvan de 
Algemene Raad er 7 coördineerde.
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Algemene Raad

initiatief 
advies

voorwerp 
advies

datum 
advies

advies 
termijn

binnen 
termijn

link

Op vraag van 
ministers 
Pascal Smet en 
Joke Schauvliege

Advies over de conceptnota cultuureducatie 
Met medewerking van de Sectorraad Kunsten & 
Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en in 
samenwerking met de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) 
en de Vlaamse Jeugdraad (vjr)

29.03.12 n.v.t. n.v.t. 

Op vraag van het 
Departement cjsm

Advies betreffende investeringssubsidies voor 
culturele infrastructuur met bovenlokaal belang 
Met medewerking van de Sectorraad Kunsten en 
Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk

10.05.12 Gewoon Binnen termijn 

Op vraag van 
minister 
Ingrid Lieten

Advies bij conceptnota mediawijsheid 
Met medewerking van de Sectorraad Media en de 
Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk  

20.06.12 n.v.t. n.v.t. 

Periode van 01.01.2012 t.e.m. 01.08.2012

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20120329-advies-conceptnota-cultuureducatie.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20120510-advies-investeringssubsidies-culturele-infrastructuur-met-bovenlokaal-belang.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20120620-gecoordineerd-advies-conceptnota-mediawijsheid.pdf
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initiatief 
advies

voorwerp 
advies

datum 
advies

advies 
termijn

binnen 
termijn

link

Op vraag van 
minister 
Joke Schauvliege

Advies bij het uitvoeringsbesluit lokaal cultuurbeleid 
Met medewerking van de Sectorraad Kunsten en 
Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk

07.09.12 Volgens 
afspraak

Binnen termijn 

Op vraag van 
minister 
Pascal Smet

Advies bij de discussienota “Naar een geïntegreerd 
evc-beleid” 
Met medewerking van de Sectorraad Sociaal-Cultureel 
Werk en de Vlaamse Sportraad

14.09.12 n.v.t. n.v.t. 

Op vraag van 
minister 
Joke Schauvliege

Advies over het Koninklijk besluit Leenrecht 
Met medewerking van de Sectorraad Kunsten 
en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk  

27.09.12 n.v.t. n.v.t. 

Op vraag van 
minister 
Philippe Muyters

Advies bij programmadecreet 2013 
Met medewerking van de Sectorraad Kunsten 
en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk

12.10.12 Spoed Binnen termijn 

Op vraag van het 
Departement ruim-
telijke ordening, 
woonbeleid en on-
roerend erfgoed

Advies over het Groenboek Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen 
i.s.m. met saro, Minaraad, mora, salv, sariv, 
Vlaamse Woonraad, Vlabest en vrwi

07.11.12 Volgens 
afspraak

Binnen termijn 

Op vraag van 
minister 
Philippe Muyters

Advies over het besluit algemene regels inzake 
subsidiëring

14.12.12 Gewoon Binnen termijn 

Periode van 02.08.2012 t.e.m. 31.12.2012

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20120907AR_KE_SCW-advies-UB-lokaal-cultuurbeleid.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20120914-advies-discussienota-EVC.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20120927-AR-KE-SCW-advies-KB-leenrecht.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20121012-advies-programmadecreet2013.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/2012-15-advies-groenboek-Beleidsplan-Ruimte-Vlaanderen.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20121214-AR-advies-algemene-regels-subsidiering.pdf
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Sectorraad Kunsten en Erfgoed

initiatief 
advies

Voorwerp 
advies

datum 
advies

Advies-
termijn

Binnen 
termijn

Link

Op vraag van 
minister 
Joke Schauvliege

Advies bij het voorontwerp van decreet houdende het 
Vlaams cultureel-erfgoedbeleid

30.01.12 Gewoon Binnen termijn 

Op vraag van 
minister 
Geert Bourgeois

Advies over het besluit tot regeling van het archiefbe-
heer i.s.m. Vlabest

14.02.12 Gewoon Binnen termijn 

Op eigen initiatief Advies over het subsidiebeleid Kunsten & Erfgoed 27.02.12 n.v.t. n.v.t. 

Op vraag van 
ministers 
Pascal Smet en 
Joke Schauvliege

Advies over de conceptnota cultuureducatie 
Gecoördineerd door de Algemene Raad en in samen-
werking met de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en de 
Vlaamse Jeugdraad (vjr)

29.03.12 n.v.t. n.v.t. 

Op eigen initiatief Advies over de vorming van erfgoedwerkers 24.04.12 n.v.t. n.v.t. 

Op eigen initiatief Advies over de rol en betekenis van een steunpunt in 
de kunsten- en erfgoedsector 

24.04.12 n.v.t. n.v.t. 

Periode van 01.01.2012 t.e.m. 01.08.2012

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20120130-advies-decreet-vlaams-cultureel-erfgoed.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20120214-SARC-VLABEST-advies-archiefbeheer.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20120227-advies-subsidiebeleid-KE.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20120329-advies-conceptnota-cultuureducatie.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20120424-advies-vorming-erfgoedwerkers.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20120424-advies-rol-steunpunt-in-kunsten-en-erfgoedsector.pdf
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Op vraag van het 
Departement cjsm

Advies betreffende investeringssubsidies voor cultu-
rele infrastructuur met bovenlokaal belang 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

10.05.12 Gewoon Binnen termijn 

Op vraag van 
minister 
Geert Bourgeois

Advies over het decreet onroerend erfgoed 02.07.12 Gewoon Binnen termijn 

Op vraag van 
minister 
Joke Schauvliege

Advies over het prioriteitenbesluit voor het decreet 
cultureel erfgoed

03.07.12 Gewoon Binnen termijn 

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20120510-advies-investeringssubsidies-culturele-infrastructuur-met-bovenlokaal-belang.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20120702-advies-decreet-onroerend-erfgoed.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20120703-advies-beleidsprioriteiten-cultureel-erfgoeddecreet.pdf
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initiatief 
advies

Voorwerp 
advies

datum 
advies

Advies-
termijn

Binnen 
termijn

Link

Op vraag van 
minister 
Joke Schauvliege

Advies bij het uitvoeringsbesluit lokaal cultuurbeleid 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

07.09.12 Volgens 
afspraak

Binnen termijn 

Op vraag van 
minister 
Joke Schauvliege

Advies over het Koninklijk besluit Leenrecht 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

27.09.12 n.v.t. n.v.t. 

Op vraag van 
minister 
Philippe Muyters

Advies bij programmadecreet 2013 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

12.10.12 Spoed Binnen termijn 

Op vraag van 
minister 
Joke Schauvliege

Advies over voorstel tot een andere benadering van 
het Kunstendecreet

30.11.12 Gewoon Binnen termijn 

Op vraag van 
minister 
Joke Schauvliege

Advies over het uitvoeringsbesluit algemene principes 
bij het Cultureel-Erfgoeddecreet

17.12.12 Gewoon Binnen termijn 

Op eigen initiatief Advies voor een toekomstig kunstenbeleid 21.12.12 n.v.t. n.v.t. 

Periode van 02.08.2012 t.e.m. 31.12.2012

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20120907AR_KE_SCW-advies-UB-lokaal-cultuurbeleid.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20120927-AR-KE-SCW-advies-KB-leenrecht.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20121012-advies-programmadecreet2013.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20121130-advies-voorstel-andere-benadering-kunstendecreet.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20121217-advies-ub-ced-algemene-principes.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20121221-advies-toekomstig-kunstenbeleid.pdf
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Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk

initiatief 
advies

Voorwerp 
advies

datum 
advies

Advies-
termijn

Binnen 
termijn

Link

Op vraag van 
minister 
Pascal Smet

Advies over het voorontwerp van decreet houdende 
subsidiëring hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteu-
ningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor 
Jeugdtoerisme

18.01.12 Gewoon Binnen termijn 

Op vraag van 
ministers 
Pascal Smet en 
Joke Schauvliege

Advies over de conceptnota cultuureducatie 
Gecoördineerd door de Algemene Raad en in samen-
werking met de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en de 
Vlaamse Jeugdraad (vjr)

29.03.12 n.v.t. n.v.t. 

Op eigen initiatief Advies bij de tweede principiële goedkeuring van het 
voorontwerp van decreet houdende de ondersteuning 
en de stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de 
bepaling van het provinciaal jeugdbeleid en van het 
voorontwerp van decreet betreffende het lokaal cul-
tuurbeleid 

29.03.12 n.v.t. n.v.t. 

Op vraag van het 
Departement cjsm

Advies betreffende investeringssubsidies voor cultu-
rele infrastructuur met bovenlokaal belang 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

10.05.12 Gewoon Binnen termijn 

Periode van 01.01.2012 t.e.m. 01.08.2012

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/adviezen/20120118-advies-voorontwerp-decreet-subsidiering-hostels-jeugdverblijfcentra-ondersteuningsstructuren-vzw-ADJ.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20120329-advies-conceptnota-cultuureducatie.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/adviezen/20120329-advies-lokaal-cultuur-en-jeugdbeleid.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20120510-advies-investeringssubsidies-culturele-infrastructuur-met-bovenlokaal-belang.pdf
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Op eigen initiatief Advies over Erasmus for All 31.05.12 n.v.t. n.v.t. 

Op vraag van 
minister 
Pascal Smet

Advies bij uitvoeringsbesluit decreet jeugd- en kinder-
rechtenbeleid 

18.06.12 Gewoon Binnen termijn 

Op vraag van 
minister 
Ingrid Lieten

Advies bij conceptnota mediawijsheid 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

20.06.12 n.vt. n.vt. 

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/adviezen/20120531-advies-Erasmus-for-all.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/adviezen/20120618-advies-UB-decreet-jeugd-en-kinderrechtenbeleid.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20120620-gecoordineerd-advies-conceptnota-mediawijsheid.pdf
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initiatief 
advies

Voorwerp 
advies

datum 
advies

Advies-
termijn

Binnen 
termijn

Link

Op vraag van 
minister 
Pascal Smet

Advies bij het uitvoeringsbesluit lokaal en provinciaal 
jeugdbeleid

06.09.12 Volgens 
afspraak

Binnen termijn 

Op vraag van 
minister 
Pascal Smet

Advies over het Protocol bij het Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind inzake een mededelingsproce-
dure i.s.m. sariv en Vlaamse Jeugdraad (vjr)

06.09.12 Volgens 
afspraak

Binnen termijn 

Op vraag van 
minister 
Joke Schauvliege

Advies bij het uitvoeringsbesluit lokaal cultuurbeleid 
Gecoördineerd door de Algemene Raad 

07.09.12 Volgens 
afspraak

Binnen termijn 

Op vraag van 
minister 
Pascal Smet

Advies bij de discussienota “Naar een geïntegreerd 
evc-beleid” 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

14.09.12 n.v.t. n.v.t. 

Periode van 02.08.2012 t.e.m. 31.12.2012

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/adviezen/20120906-SCW-advies-UB-lokaal-en-provinciaal-jeugdbeleid.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/adviezen/20120906_SARiV_SARC_Jeugdraad_protocol_VRK.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20120907AR_KE_SCW-advies-UB-lokaal-cultuurbeleid.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20120914-advies-discussienota-EVC.pdf
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Op vraag van 
minister Joke 
Schauvliege

Advies over het Koninklijk besluit Leenrecht 
Gecoördineerd door de Algemene Raad 

27.09.12 n.v.t. n.v.t. 

Op vraag van 
minister 
Philippe Muyters

Advies bij programmadecreet 2013 
Gecoördineerd door de Algemene Raad 

12.10.12 Spoed Binnen termijn 

Op vraag van 
minister 
Pascal Smet

Advies over het ontwerp van besluit betreffende de 
subsidiëring van hostels, jeugdverblijf-centra, onder-
steuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor 
Jeugdtoerisme

20.11.12 Gewoon Binnen termijn 

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20120927-AR-KE-SCW-advies-KB-leenrecht.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20121012-advies-programmadecreet2013.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/adviezen/20121120-advies-uitvoeringsbesluit-jeugdtoerisme.pdf
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Vlaamse Sportraad

initiatief 
advies

Voorwerp 
advies

datum 
advies

Advies-
termijn

Binnen 
termijn

Link

Op vraag van 
minister 
Philippe Muyters

Advies bij prioriteitenbeleid uitvoeringsbesluit 22.05.12 Gewoon Binnen termijn 

Op vraag van 
minister 
Philippe Muyters

Advies over het programmadecreet 2012 23.05.12 Spoed Binnen termijn 

Op vraag van 
minister 
Philippe Muyters

Advies bij uitvoeringsbesluit dopingdecreet 19.06.12 Gewoon Binnen termijn 

Periode van 01.01.2012 t.e.m. 01.08.2012

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/289-08-advies-prioriteitenbeleid-uitvoeringsbesluit.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/291-04-Programmadecreet2012-2de-begrotingscontrole.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/288-08-advies-ub-dopingdecreet.pdf
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initiatief 
advies

Voorwerp 
advies

datum 
advies

Advies-
termijn

Binnen 
termijn

Link

Op vraag van 
minister 
Philippe Muyters

Advies bij het uitvoeringsbesluit lokaal sportbeleid 29.08.12 Volgens 
afspraak

Binnen termijn 

Op vraag van 
minister 
Philippe Muyters

Advies bij het ex-dac-besluit 29.08.12 Volgens 
afspraak

Binnen termijn 

Op vraag van 
minister 
Philippe Muyters

Advies over de Conceptnota Actieplan Gezond Sporten 07.11.12 n.v.t. n.v.t. 

Op vraag van 
minister 
Philippe Muyters

Advies over het besluit tot uitvaardiging van de 
thema’s en de richtsnoeren betreffende ethisch verant-
woord sporten 

07.11.12 Gewoon Binnen termijn 

Periode van 02.08.2012 t.e.m. 31.12.2012

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/20120829-advies-UB-lokaal-sportbeleid.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/20120829-advies-ex-DAC.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/293-09-conceptnota-Actieplan-Gezond-Sporten.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/297-09-advies-besluit-EVS-themas-en-richtsnoeren.pdf
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Sectorraad Media

initiatief 
advies

Voorwerp 
advies

datum 
advies

Advies-
termijn

Binnen 
termijn

Link

Op eigen initiatief Evaluatie van 3 jaar Mediadecreet 22.02.12 n.v.t. n.v.t. 

Op vraag van 
minister 
Ingrid Lieten

Advies over het regionaal akkoord over de planning 
van de aardse digitale omroepdienst in Regio 1 en in 
Iran i.s.m. sariv

16.03.12 Gewoon Binnen termijn 

Op vraag van 
minister 
Ingrid Lieten

Advies over het verdrag tot oprichting van het Euro-
pees Bureau voor Radiocommunicatie i.s.m. sariv

19.04.12 Volgens 
afspraak

Binnen termijn 

Op vraag van 
minister 
Ingrid Lieten

Advies bij conceptnota mediawijsheid  
Gecoördineerd door de Algemene Raad

20.06.12 n.v.t. n.v.t. 

Periode van 01.01.2012 t.e.m. 01.08.2012

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/adviezen/20120222-advies-evaluatie-mediadecreet.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/adviezen/20120316_SARIV-SARC-instemmingsdecreet.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/adviezen/20120419-verdrag-tot-oprichting-europees-bureau-voor-radiocommunicatie.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20120620-gecoordineerd-advies-conceptnota-mediawijsheid.pdf
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initiatief 
advies

Voorwerp 
advies

datum 
advies

Advies-
termijn

Binnen 
termijn

Link

Op vraag van 
minister 
Ingrid Lieten

Briefadvies over een mogelijke update van de interpre-
tatieve mededeling betreffende televisiereclame 

29.08.12 Volgens 
afspraak

Binnen termijn 

Op vraag van 
minister 
Ingrid Lieten

Advies over het besluit bij artikel 151 van het Me-
diadecreet, betreffende vastlegging tijdspad, quota 
toegankelijk maken omroepprogramma’s en subsidie-
verstrekking 

05.09.12 Volgens 
afspraak

Binnen termijn 

Periode van 02.08.2012 t.e.m. 31.12.2012

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/adviezen/20120829-MED-advies-brief-update-interpretatieve-mededeling-televisiereclame.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/adviezen/20120905-MED-advies-besluit-art-151-mediadecreet.pdf
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Doorwerking 
van Adviezen

De sarc is niet alleen bevoegd voor het verstrekken van adviezen, hij 
is ook bekommerd om wat er uiteindelijk met die adviezen gebeurt. 

In welke mate hebben de adviezen van de sarc de beleidsmakers 
geïnspireerd? Heeft het advies tot aanpassingen geleid in de 

decreten, besluiten, nota’s, of heeft het advies invloed gehad op de 
parlementaire besprekingen? 

Hierna volgt een overzicht van de meest markante reacties op de 
adviezen die de sarc in 2012  heeft uitgebracht.
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Reacties op de sarc-adviezen

> Reactie op het advies bij het voorontwerp van decreet 
houdende het Vlaams Cultureel-erfgoedbeleid (advies 
van 30 januari 2012)

Op 6 juli 2012 bekrachtigde de Vlaamse Regering het 
vernieuwde Cultureel-erfgoeddecreet. In een nota aan 
de Vlaamse Regering werd gereageerd op het advies van 
de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van 30 januari 2012. 
Er werd ten dele ingegaan op het advies. Volgende 
punten worden overgenomen:

- Kwaliteitslabels worden mee in overweging genomen 
bij het bepalen van de uitzonderingssteden. Daardoor 
werden Leuven en Mechelen aan de lijst toegevoegd 
(naast Antwerpen, Gent en Brugge).

- Internationale projectsubsidies werden 
opengetrokken naar erfgoedcellen, expertisecentra 
en andere cultureel-erfgoedorganisaties.

- Er gebeurden enkele kleinere tekstuele 
verduidelijkingen.

> Evaluatie van 3 jaar Mediadecreet 
(advies van 9 februari 2012)

Op 9 februari 2012 bracht de Sectorraad Media een 
advies op eigen initiatief uit aangaande een evaluatie 
van 3 jaar Mediadecreet.

Hierop volgden in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media twee vragen om uitleg aan Vlaams minister 
voor Media Ingrid Lieten. 

- Op de commissievergadering van 14 februari 2012 
werd een vraag gesteld aangaande een ‘efficiënter 
toezicht op reclame’. De Sectorraad Media is in 
zijn adviezen voorstander van om het toezicht op 
de inhoud van reclame door de Jury voor Ethische 
praktijken inzake Reclame (jep) zou kunnen 
gebeuren.

- Op de commissievergadering van 20 maart 2012 
wordt een vraag gesteld over het volledige advies van 
de Sectorraad, en wordt er voornamelijk ingegaan 
op het standpunt van de Sectorraad daarin over 
‘politieke reclame’.

 








http://www.kunstenerfgoed.be/ake/download/nl/1391874/fileid/cultureelerfgoeddecreet.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/adviezen/20120222-advies-evaluatie-mediadecreet.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/media/downloads/mediadecreet_officieuze_coordinatie2012.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_commissies/2011-2012/c0m138cul19-14022012.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_commissies/2011-2012/c0m171cul23-20032012.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20120130-advies-decreet-vlaams-cultureel-erfgoed.pdf
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Op 16 maart 2012 werd het voorontwerp van decreet 
houdende wijzigingen aan het Mediadecreet een 
tweede keer principieel door de Vlaamse Regering 
goedgekeurd. De nota verwijst omstandig naar het 
advies van de Sectorraad Media van 15 juli 2011 bij het 
voorontwerp van decreet. Naar aanleiding ervan werd 
een hoorzitting georganiseerd met de Sectorraad Media 
en werd ook uitgebreid ingegaan op de adviezen van de 
Sectorraad ter zake. 

> Reacties op het advies over het subsidiebeleid voor 
kunsten en erfgoed (advies van 27 februari 2012)

Het advies van 27 februari 2012 van de Sectorraad 
Kunsten en Erfgoed over het subsidiebeleid voor 
kunsten en erfgoed heeft veel reacties uitgelokt en 
beleidsmakers geïnspireerd. 

- In de plenaire vergadering van het Vlaams 
Parlement op 7 maart 2012 werd in een debat over 
verfondsing zowel door minister Schauvliege als door 
parlementslid Bart Caron verwezen naar het sarc- 
advies.

- Op 6 juni 2012 werd het advies vermeld in de krant 
De Standaard (“Pas op voor de verdachte zone” 
dS2, p.8) naar aanleiding van de persaandacht voor 
de adviezen voor de subsidies in het kader van 
het Kunstendecreet. Toenmalig voorzitter van de 
Sectorraad Kunsten en Erfgoed, Johan Thielemans, 
kwam in de krant aan het woord.

- In het najaar van 2012 stelde het Agentschap 
Kunsten en Erfgoed naar aanleiding van de evaluatie 
van het Kunstendecreet een voorstel tot een andere 
benadering op. Hierin wordt onder meer een voorstel 
uitgewerkt dat gebaseerd is op het idee van de 
Sectorraad Kunsten en Erfgoed om met een flexibele 
pool van beoordelaars te werken.

- In het ontwerpbesluit algemene principes bij het 
Cultureel-erfgoeddecreet wordt gewerkt met een pool 
van deskundigen.

> Advies over de conceptnota Cultuureducatie 
(advies van 29 maart 2012) 

Op 29 maart 2012 bracht de Algemene Raad in 
samenwerking met de Vlaamse Jeugdraad en de Vlor 
advies uit bij de conceptnota Cultuureducatie ‘Groeien 
in cultuur’.

In juli 2012 verduidelijken Vlaams minister 
Joke Schauvliege en Vlaams minister Pascal Smet per 
brief de gemaakte keuzes in de conceptnota. Op de 
vraag naar een concrete timing van de uitvoering van de 
acties kwamen volgende reacties:

- De opbouw van een doorlopend en geïntegreerd 
referentiekader voor cultuureducatie in het kleuter- 
en leerplichtonderwijs zal worden onderzocht tussen 
1 juli 2012 en maar 2016. 















http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011-2012/g1549-1.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011-2012/g1515-1.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20120329-advies-conceptnota-cultuureducatie.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur/downloads/conceptnota-groeien-in-cultuur.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20120227-advies-subsidiebeleid-KE.pdf
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120605_00173753
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_plenaire/2011-2012/plen026-07032012.pdf
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- De verwachtingen en bekommernissen omtrent 
de screening van beleidsinstrumenten en het 
kwaliteitskader educatie worden meegenomen in de 
concretisering van de nota. Tegen het voorjaar van 
2014 zal een commissie haar bevindingen opleveren.

- Er werd een (beroeps)competentieprofiel 
‘cultuureducator’ opgemaakt voor begeleiders van 
actieve kunstbeoefenaars. Deze werd voorgesteld op 
5 november 2012.

- De proefperiode van de ExpertiseNetwerken rond 
Cultuureduatie (ence) zal lopen van 1 september 
2012 tot 31 augustus 2015.

> Advies over het verdrag tot oprichting van het Europees 
Bureau voor Radiocommunicatie / gezamenlijk advies 
met sariv (advies van 19 april 2012)

De Vlaamse Regering hechtte op haar vergadering van 
21 december 2012 haar definitieve goedkeuring aan het 
ontwerp van decreet en gelast de bevoegde minister het 
decreet in te dienen bij het Vlaams Parlement. 

In de nota en in de Memorie van toelichting bij het 
decreet wordt ingegaan op het gezamenlijke advies van 
de Sectorraad Media en de sariv.

- De raden betreuren dat er jaren zijn voorbijgegaan 
tussen twee verschillende beslissingen van de 

Werkgroep Gemengde Verdragen. 

o Dat de inzichten in de bevoegdheidsverdeling 
tussen de federale overheid en de 
Gemeenschappen inzake telecommunicatie na 
jaren gewijzigd zijn, is het gevolg van rechtspraak 
van het Grondwettelijk Hof en van adviezen van de 
Raad van State.

- De raden wijzen op het belang van de administraties 
van de Europese Conferentie van Post- en 
Telecommunicatie (cept) als forum voor Europese 
samenwerking inzake frequenties, nummers, 
interconnectie, toegang en ter voorbereiding van 
de Europese standpuntbepaling in het kader van 
de Internationale Telecommunicatie Unie (itu). 
Ook voor Vlaanderen is het van belang dat de cept 
optimaal wordt ondersteund door het Europees 
Bureau voor Radiocommunicatie.

- De raden vragen zich af of het federale Belgisch 
Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie 
(bipt) zal blijven instaan voor de betaling van de 
lidmaatschapsbijdrage van België voor de cept.

o Niets wijst erop dat de federale bijdrage om lid te 
zijn van het belangrijke ebr, in de toekomst ten 
laste van de Gemeenschappen zal vallen. Hierover 
heeft geen enkel initiatief van de federale overheid 
de Vlaamse Regering bereikt. Tot nu toe zullen 



http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/adviezen/20120419-verdrag-tot-oprichting-europees-bureau-voor-radiocommunicatie.pdf
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enkel de reis- en verblijfskosten van de Vlaamse 
vertegenwoordigers ten laste komen van de 
Vlaamse begroting (Memorie).

o Niets wijst er op dat dit in de toekomst geen opdracht 
meer zal zijn voor het bipt (Nota).

> Reactie op het advies betreffende investeringssubsidies 
voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang 
(advies van 10 mei 2012)

In een nota aan de Vlaamse Regering ging Vlaams 
minister Schauvliege in op het advies van de Algemene 
Raad van 10 mei 2012. 

Een aantal aanbevelingen van de sarc werden 
opgenomen:

- De sarc zal om advies gevraagd worden over grote 
culturele infrastructuurprojecten in het kader van het 
algemeen cultuurbeleid.

- Er gebeurde een terminologische aanpassing om 
verwarring te vermijden.

- De beslissingstermijn werd verkort van 5 maanden 
tot 4 maanden.

> Advies over het uitvoeringsbesluit bij het dopingdecreet 
(advies van 19 juni 2012)

In dit advies had de Vlaamse Sportraad vooral 
opmerkingen en voorstellen in verband met de 
afdwingbaarheid van artikel 2, de uitsluiting van 
vals-positieve tests, de opsporing van vervuilde 
voedingssupplementen, en de coördinatie van het 
antidopingbeleid van de gemeenschappen, conform het 
samenwerkingsakkoord van 9 december 2011.

Over de opvolging van het advies van de Vlaamse 
Sportraad werd een schriftelijke vraag gesteld aan 
Vlaams minister Philippe Muyters

Desondanks wordt in het goedgekeurde besluit van 
25 mei 2012 vooralsnog niet op de voorstellen van de 
Vlaamse Sportraad ingegaan, wellicht omdat ze maar op 
langere termijn realiseerbaar zijn.





http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20120510-advies-investeringssubsidies-culturele-infrastructuur-met-bovenlokaal-belang.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/288-08-advies-ub-dopingdecreet.pdf
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> Advies over het uitvoeringsbesluit vernieuwd jeugd- en 
kinderrechtenbeleid (advies van 18 juni 2012)

In haar nota ter goedkeuring van het voorontwerp van 
besluit, reageerde de Vlaamse Regering op het advies 
dat de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de Vlaamse 
Jeugdraad brachten over het uitvoeringsbesluit van het 
decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid. De minister zal 
rekening houden met de gedeelde bekommernissen en 
heeft enkele formuleringen aangepast.

In zijn advies deed sarc een oproep om een 
reflectiegroep bijeen te roepen ter evaluatie van 
het decreet en het uitvoeringsbesluit na afsluiting 
van alle subsidieovereenkomsten. De minister is 
dit engagement aangegaan en deelt de mening 
dat de  permanente evaluatie van regelgeving 
een aandachtspunt is. De Afdeling Jeugd zal de 
reflectiegroep na het afsluiten van de nieuwe subsidie-
overeenkomsten opnieuw samenroepen met het oog op 
een eerste evaluatie.

> Advies over de Conceptnota Mediawijsheid 
(advies van 20 juni 2012) 

Vlaams minister voor Media Ingrid Lieten en Vlaams 
minister voor Onderwijs Pascal Smet reageren per 
brief van 6 november 2012 op de adviezen van de 
sarc (gecoördineerd door de Algemene Raad i.s.m. 

de Sectorraad media en Sectorraad Sociaal-Cultureel 
Werk), Vlor en Vlaamse Jeugdraad.

Onder andere volgende zaken worden opgevolgd:

- Aangaande de vraag om de klemtoon ook te leggen 
op het benaderen en begeleiden van de meer 
kwetsbare groepen verwijzen de ministers naar een 
mogelijke verbreding naar bijvoorbeeld welzijn in de 
toekomst. Zij zullen trachten van mediawijsheid in 
die context een belangrijk aandachtspunt te maken.

- De thematiek van e-inclusie en het dichten van de 
digitale kloof wordt geïntegreerd binnen het beleid 
rond mediawijsheid.

- Het Kenniscentrum Mediawijsheid krijgt 
expliciet de opdracht om werk te maken van de 
uitwisseling van goede praktijken, het stimuleren 
van samenwerking, en het bundelen en ontsluiten 
van relevante informatie. Dit houdt tevens 
een beleidsdomeinoverschrijdende blik in. Het 
Kenniscentrum zal hierbij – zoals ook gevraagd door 
de de raden – eveneens een bottom-up benadering 
hanteren. 

- De ministers verzekeren de raden dat de strategische 
adviesraden verder zullen betrokken worden bij 
de implementatie en uitrol van de acties uit de 
conceptnota Mediawijsheid. Zij zullen alvast worden 
uitgenodigd voor de rondetafels in het voorjaar van 





http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20120620-gecoordineerd-advies-conceptnota-mediawijsheid.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/adviezen/20120618-advies-UB-decreet-jeugd-en-kinderrechtenbeleid.pdf
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2013 waar o.m. de gelegenheid zal worden geboden 
om het debat over een actueel maar ook toekomstig 
beleid mediawijsheid na 2014 te voeren.

> Reactie op het advies over het uitvoeringsbesluit lokaal 
sportbeleid (advies van 29 augustus 2012)

In dit advies had de Vlaamse Sportraad vooral 
opmerkingen en voorstellen in verband met de 
structuur van het besluit, de indicatoren en de 
bestedingspercentages. In het goedgekeurde 
uitvoeringsbesluit van 16 november 2012 werd het 
advies over de indicatoren en bestedingspercentages 
gevolgd. Op het voorstel om de structuur te 
herwerken werd niet ingegaan. In 2012 werd 
nog meermaals teruggegrepen naar het advies 
van de Vlaamse Sportraad bij het decreet lokaal 
sportbeleid: op de plenaire vergadering van 23 mei 
2012, op de hoorzitting van 30 mei 2102 en op de 
commissievergadering van 14 juni 2012.

> Advies over het Protocol bij het Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure 
(advies van 6 september 2012)

Samen met de Vlaamse Jeugdraad (vjr) en de 
Strategische AdviesRaad internationaal Vlaanderen 
(sariv), suggereerde de Sectorraad Sociaal-Cultureel 
Werk van de sarc om dit dossier op de agenda van de 

Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid (iccb) 
te plaatsen. Bovendien werden de Belgische entiteiten 
verzocht om snel over te gaan tot een goedkeuring 
van het Protocol. De Vlaamse regering nam deze vraag 
ter harte. De Vlaamse minister zal de goedkeuring bij 
de iccb agenderen en is bevoegd voor de coördinatie 
van het kinderrechtenbeleid. Hij zal daarbij de andere 
overheden aansporen om het Protocol goed te keuren 
en te laten ratificeren door België.

De adviesraden hebben ook gevraagd naar een breed 
en geïntegreerd informatiebeleid en om acties te 
ondernemen ter bevordering van de toegankelijkheid 
en kindvriendelijkheid van de  mededelingsprocedure. 
In dit proces moeten kinderen en jongeren betrokken 
worden en moet er aandacht gaan naar maatschappelijk 
kwetsbare situaties. De Vlaamse Regering deelde 
mee tegemoet te zullen komen aan deze adviezen: de 
verdere opvolging zal gebeuren in het kader van het 
Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid en de uitvoering 
op Vlaams en Belgisch niveau werd geagendeerd bij de 
Reflectiegroep Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid en 
de Nationale Commissie.

> Reactie op het advies bij het uitvoeringsbesluit lokaal 
cultuurbeleid (advies van 7 september 2012)

In een nota aan de Vlaamse Regering) ging minister 
Schauvliege in op het advies van de Algemene Raad 













http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20120907AR_KE_SCW-advies-UB-lokaal-cultuurbeleid.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011-2012/g1582-5.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/20120829-advies-UB-lokaal-sportbeleid.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011-2012/g1582-6.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_plenaire/2011-2012/plen037-23052012.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/adviezen/20120906_SARiV_SARC_Jeugdraad_protocol_VRK.pdf
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inzake het uitvoeringsbesluit lokaal cultuurbeleid.

Op aanraden van de sarc werd in het uitvoeringsbesluit 
ingeschreven dat het cultuuraanbod in de cultuurcentra 
aandacht moet hebben voor een spreiding van 
en wisselwerking met door de Vlaamse overheid 
gesubsidieerde en ondersteunde gezelschappen. In haar 
Beleidsbrief 2012-2013 verwees minister Schauvliege 
expliciet naar deze passage als realisatie uit 2012 
(p. 30).

> Reactie bij het advies over het Koninklijk Besluit 
leenrecht (advies van 27 september 2012)

In september coördineerde de Algemene Raad een 
advies over het Koninklijk besluit Leenrecht. Op 30 
oktober 2012 ontving de sarc een brief van minister 
Schauvliege met toelichting over welke punten zij had 
overgenomen in haar advies aan federaal minister 
Vande Lanotte. 

Minister Schauvliege volgde de Algemene Raad op een 
aantal punten:

- Beheersvennootschappen moeten transparanter zijn

- Instellingen met een decretale informatieopdracht 
zouden vrijstelling moeten krijgen

- De termijn tussen de eerste verspreiding en 
mogelijke uitlening moet worden bepaald vanaf het 
eerste moment van de verspreiding op de effectief uit 
te lenen drager.

- Enkele vertaalfouten werden aangekaart.

In het definitieve kb leenrecht is de bepaling i.v.m. 
uitlening op de effectief uit te lenen drager aangepast 
volgens het advies van de sarc.

> Advies over het besluit algemene regels inzake 
subsidiëring (advies van 14 december)

Op 14 december bracht de Algemene Raad een advies 
uit over het ontwerp van besluit van de Vlaamse 
Regering betreffende de algemene regels inzake 
subsidiëring. 

De opmerkingen over het gebrek aan rechtszekerheid 
en informatie kregen gehoor. De inwerkingtreding 
van het besluit wordt met 1 jaar uitgesteld en er wordt 
in 2013 een flankerende informatieronde opgestart. 
Eerstdaags komt het ontwerpbesluit op de agenda 
van de Vlaamse Regering voor een tweede  principiële 
goedkeuring met het oog op  advies aan de Raad van 
State. Die had de adviesvraag onontvankelijk verklaard 
omdat ze nog niet beschikte over de sar-adviezen. De 
definitieve goedkeuring volgt daarna.

> Reactie op het advies over het uitvoeringsbesluit 
algemene principes bij het Cultureel-erfgoeddecreet 
(advies van 17 december 2012)

In een nota aan de Vlaamse Regering werd gereageerd 
op het advies van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed 
van 17 december 2012.











http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20121217-advies-ub-ced-algemene-principes.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2012121315&table_name=wet
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20121214-AR-advies-algemene-regels-subsidiering.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20120927-AR-KE-SCW-advies-KB-leenrecht.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur/downloads/beleidsbrief2012-2013_cultuur.pdf
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Er werd tegemoet gekomen aan enkele opmerkingen 
van de sarc:

- Bij een evaluatie van het Cultureel-erfgoeddecreet 
zal bekeken worden of meer uniformiteit met 
de kunstensector qua timing en een snellere 
bekendmaking van de beslissingen mogelijk is.

- Er werd rekening gehouden met de opmerking om bij 
aanvragen voor projectsubsidies voor niet-periodieke 
publicaties te peilen naar de geplande oplage in eerste 
druk en de raming van de verkoop in de eerste 3 
jaren.

- De aandachtspunten voor commissiewerking zullen 
worden meegenomen naar de concrete uitvoering.

- De onverenigbaarheid tussen lidmaatschap van 
een advies- of beoordelingscommissie en het 
lidmaatschap van de sarc, zoals opgenomen in het 
oprichtingsdecreet van de sarc, werd ook in het 
Cultureel-erfgoeddecreet opgenomen.
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de sarc in het Vlaams Parlement

> Hoorzitting over dopingpreventie en -bestrijding

Op 3 mei 2012 hield het Vlaams Parlement een 
hoorzitting over het decreet betreffende de preventie 
en bestrijding van doping in de sport, waar de Vlaamse 
Sportraad al op 12 juli 2011 advies over uitbracht. Bart 
Vanreusel, voorzitter van de Vlaamse Sportraad, lichtte 
daar het standpunt toe van de Vlaamse Sportraad. 

> De sarc in hoorzitting rond lokaal cultuur-, jeugd- en 
sportbeleid en cultureel-erfgoedbeleid 

Op 30 mei 2012 werd in de Commissie Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement 
een hoorzitting gehouden omtrent de verschillende 
decreten die werden aangepast omwille van de 
afstemming op het Planlastendecreet. Dit zijn de 
decreten lokaal cultuurbeleid, lokaal en provinciaal 
jeugdbeleid, cultureel-erfgoedbeleid en het Sport voor 
allen-decreet. De sarc werd hierop uitgenodigd, samen 
met vvsg, vvp en tal van andere organisaties uit de 
culturele en de sportwereld. Luk Verschueren (algemeen 
voorzitter), Frank Bulcaen (lid Vlaamse Sportraad), Frie 
De Greef (voorzitter Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk) 
en Eva Tahon (lid Sectorraad Kunsten en Erfgoed) 
gaven toelichting.

Na de hoorzitting werd de sarc tijdens de bespreking 
van de decreten in de commissie vermeld, evenals 
tijdens de bespreking in de plenaire vergadering van 27 
juni 2012.

> Sectorraad Media in hoorzitting over het Mediadecreet

Op donderdag 7 juni 2012 lichtte de sarc Sectorraad 
Media in de Commissie Media van het Vlaams 
Parlement tijdens een hoorzitting zijn advies toe over 
de wijzigingen aan het decreet betreffende radio-
omroep en televisie (Mediadecreet). Voorzitter David 
Stevens en ondervoorzitter Hilde Van den Bulck van 
de Sectorraad Media lichtten er de adviezen van 15 juli 
2011 en 9 februari 2012 toe.

















http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_plenaire/2011-2012/plen043-27062012.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011-2012/g1573-5.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/adviezen/20110715-MED-advies-wijzigingen-mediadecreet.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/adviezen/20120222-advies-evaluatie-mediadecreet.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011-2012/g1588-6.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011-2012/g1554-4.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/275-06-advies-decreet-preventie-en-bestrijding-doping-in-sport.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011-2012/g1582-5.pdf
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Nieuwsbrief 
en sociale media
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De sarc lanceerde in 2011 zijn digitale 
nieuwsbrief. Ook in 2012 bleek dit 
een nuttig en populair instrument om 
geïnteresseerden te informeren over 
de activiteiten en publicaties van de 
raad. Het aantal inschrijvingen groeide 
gestaag tot ca. 1160. Er kan steeds 
ingeschreven worden via de website.

In de loop van 2012 werd bekeken of 
communicatie via de sociale media een 
toegevoegde waarde kon bieden. De 
doelstellingen die daarbij vooropgesteld 
werden, waren voornamelijk om een 
bredere bekendheid te genereren en een 
ruimer netwerk op te bouwen en om 
kennis en informatie uit te wisselen. 
De snelheid en het brede bereik die met 
deze media geassocieerd worden, waren 
eveneens positieve drijfveren.

Einde 2012 lanceerde de sarc 
daarom zowel een Twitter- als een 
Facebook-account. In 2013 zullen deze 
instrumenten geëvalueerd worden.







http://www.cjsm.be/content/nieuwsbrieven-cjsm
https://twitter.com/SARC_CJSM
https://www.facebook.com/sarc.cjsm
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A ctiviteiten
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installatievergaderingen SARC

Tijdens de laatste week van augustus en de eerste week 
van september vonden de installatievergaderingen 
van de verschillende sectorraden van de sarc plaats. 
Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe mandaat 
van de sarc verkozen de leden een voorzitter, 
ondervoorzitter en afgevaardigden voor de Algemene 
Raad en het Vast Bureau. Tevens zetten de leden hun 
tanden in de eerste adviesdossiers. 

 

Huldiging Bart Vanreusel

Vrijdag 15 juni 2012 zal Bart Vanreusel, voorzitter 
van de Vlaamse Sportraad, nog lang bijblijven. 
Enkele leden van de Vlaamse Sportraad hadden 
hem nietsvermoedend naar Brussel gelokt voor een 
verrassend huldebetoon. Na 16 jaar in de Vlaamse 
Sportraad, waarvan 13 jaar als voorzitter, had Bart 
beslist om bij de installatie van de nieuwe Vlaamse 
Sportraad de voorzittershamer door te geven. Onder 
meer Vlaams minister Philippe Muyters dankte hem 
voor zijn inzet. Als aandenken ontving Bart een 
speciaal voor de gelegenheid ontworpen bronzen 
kunstwerk van Fred Bellefroid.
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