
SARC JAARVERSLAG 2008

Cd-rom

De Cd-rom bij dit Jaarverslag is het gedigitaliseerde 
archief van de SARC. Hij bevat alle informatie die op 
het moment van de publicatie van het jaarverslag, op 
de website staat.

Waar in het gedrukte jaarverslag de adviezen enkel 
worden vermeld, staan op de CD-rom de volledige tek-
sten. Een verwijzing naar de website vonden wij geen 
garantie voor archivering. Een website is immers een 
bij uitstek dynamisch gegeven. 

Dankwoord

De SARC dankt de bevoegde ministers en 
de betrokken administraties voor de vlotte 
samenwerking en de logistieke en inhoudelijke 
ondersteuning tijdens zijn eerste werkjaar.

Colofon

Redactie
SARC
Iris Van Riet, Hanne Schuermans, Lieven De Clercq
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
www.sarc.be
02 553 41 71

Verantwoordelijke uitgever
Luk Verschueren
Algemeen voorzitter SARC

Lay-out en cover
Guy Adam
Bestuurszaken, Facilitair Management, Digitale Drukkerij

Druk
Xx

Depotnummer
D/2008/3241/302

Uitgave
2009

De publicaties van de SARC kunnen ook besteld worden via 1700. 
Meer informatie vindt u op de website van de Vlaamse overheid, 
www.vlaanderen.be



SARC JAARVERSLAG 2008

Cd-rom

De Cd-rom bij dit Jaarverslag is het gedigitaliseerde 
archief van de SARC. Hij bevat alle informatie die op 
het moment van de publicatie van het jaarverslag, op 
de website staat.

Waar in het gedrukte jaarverslag de adviezen enkel 
worden vermeld, staan op de CD-rom de volledige tek-
sten. Een verwijzing naar de website vonden wij geen 
garantie voor archivering. Een website is immers een 
bij uitstek dynamisch gegeven. 

Dankwoord

De SARC dankt de bevoegde ministers en 
de betrokken administraties voor de vlotte 
samenwerking en de logistieke en inhoudelijke 
ondersteuning tijdens zijn eerste werkjaar.

Colofon

Redactie
SARC
Iris Van Riet, Hanne Schuermans, Lieven De Clercq
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
www.sarc.be
02 553 41 71

Verantwoordelijke uitgever
Luk Verschueren
Algemeen voorzitter SARC

Lay-out en cover
Guy Adam
Bestuurszaken, Facilitair Management, Digitale Drukkerij

Druk
Xx

Depotnummer
D/2008/3241/302

Uitgave
2009

De publicaties van de SARC kunnen ook besteld worden via 1700. 
Meer informatie vindt u op de website van de Vlaamse overheid, 
www.vlaanderen.be



�

SARC JAARVERSLAG
2008



2

woord vooraf

Dit is het eerste jaarverslag van de SARC, de Strategische Adviesraad voor 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media

We hebben er met z’n allen een hele poos op moeten wachten, want reeds 
in  kwam het algemene decreet tot regeling van de strategische 
adviesraden tot stand. Toen werd ook beslist over het gemeenschappelijke 
beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In overleg met de 
verschillende adviesraden is er lang gezocht naar een passende formule 
voor een raad die over dat brede beleidsdomein van Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media toch een consistente strategische adviesraad kon zijn.

Uiteindelijk is dat gelukt. In april 2008 is de SARC, de Strategische 
AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, opgericht en zijn de 
Algemene Raad, het Vast Bureau, de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, 
de Sectorraad Media, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de 
Vlaamse Sportraad samengesteld en is hun werking gestart.

In de korte tijd dat deze raden aan het werk zijn, hebben zij alvast niet 
stil gezeten. Zij hebben samen al 44 vergaderingen gehad, formuleerden 
 adviezen, maakten een huishoudelijk reglement en een 
werkprogramma op, bereidden protocols voor met Vlaamse Jeugdraad en 
met de Beleidsraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media.  
Veel tijd en energie en overleg werden ook besteed aan het opstellen 
van het Memorandum voor de nieuwe Vlaamse Regering voor de 
beleidsperiode 2009-2014. 

Het secretariaat, met een te beperkte bezetting van 5 medewerkers, heeft 
dit startproces ondersteund en had een grote verantwoordelijkheid en 
inbreng bij het inhoudelijk en administratief begeleiden van de werking 
van de SARC.  
In dit jaarverslag kan u alvast een overzicht vinden van onze werking 
tijdens dat eerste jaar (dat evenwel maar bestond uit 8 maanden).

De SARC zal ook in de toekomst in de eerste plaats zijn participatiefunctie 
(blijven) waarmaken waarbij wij de ministers en het parlement de 
waarborg geven dat ons advies goed is overdacht, goed is overlegd en 
zoveel mogelijk in consensus is genomen. We staan voor de uitdaging om 
een middenweg te vinden in het spanningsveld tussen pro-actief en 
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re-actief, tussen onze ambitie tegenover onze middelen, tussen 
centralisatie versus decentralisatie.

Drie uitdagingen en mogelijke knelpunten wil ik hier centraal stellen: 
- wij willen accuraat werken en zullen snel moeten inspelen op ontwerpen 

of voorstellen van regelgeving. Daarbij vragen we aan de ministers 
en kabinetten om geen onredelijk korte termijnen te eisen voor het 
formuleren van degelijke adviezen. 

- wij hopen met de Algemene Raad en de sectorraden op een goede 
samenwerking met de verschillende administraties. Wij beschikken 
niet over de middelen of de menskracht om beleidsondersteunend 
studiewerk te doen en daarom hopen wij om daarvoor desgevallend af 
en toe een beroep te kunnen doen op hun diensten om een gefundeerd 
advies te kunnen onderbouwen. 

- wij zullen in de SARC het goede evenwicht dat we hebben uitgebouwd 
tussen de werking van de Algemene Raad enerzijds en de sectorraden 
anderzijds, moeten bewaren. Om de Algemene Raad stevig te 
positioneren ten opzichte van de andere Vlaamse strategische 
adviesraden zal het nodig zijn om als één raad naar buiten te treden, 
maar een zo groot mogelijke inhoudelijke autonomie voor de 
sectorraden is hierbij ook absoluut noodzakelijk. 

De ministers en het parlement hebben ons gevraagd om adviezen te geven. 
Wel, in 2008 hebben ze er al heel wat gekregen. Ook in 2009 zullen zij 
werk hebben met ons, hopelijk blijvend werk. Maar dat maakt hun job 
interessanter, soms wat moeilijker, maar vooral boeiender. Minstens dat 
zijn we hen verplicht door onze aanstelling als lid van de SARC.

Ik ben dan ook overtuigd dat de goede start van de nieuwe Strategische 
Adviesraad én het positieve engagement van alle raadsleden alleen maar 
een positieve voorbode zijn van een stevig jaar van samenwerken in 2009.

Luk verschueren
Algemeen voorzitter
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kennismaking
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Het hervormingstraject van de Vlaamse administratie en de Vlaamse openbare 
instellingen, Beter Bestuurlijk Beleid genoemd, houdt onder meer een 
herstructurering in van het bestaande adviesstelsel. 

Het kaderdecreet van 18 juli 2003 regelt de uitbouw van een transparant, 
eenvoudig en doelmatig adviesstelsel voor beleidsaangelegenheden. 
Voor elk beleidsdomein wordt een strategische adviesraad opgericht, met 
rechtspersoonlijkheid. Voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media is 
dat de SARC, Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. 
Het kaderdecreet bepaalt eveneens dat elke strategische adviesraad beschikt over 
een jaarlijkse dotatie. 

De SARC heeft wortels in de adviesraden die vroeger verspreid actief waren in de 
beleidsvelden van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
Inzake Cultuur waren de Raad voor Cultuur, de Raad voor de Kunsten en de 
Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding bevoegd. In het beleidsveld 
Sport werd geadviseerd door de Vlaamse Sportraad. De Vlaamse Mediaraad gaf 
adviezen in het beleidsveld Media. 

Voor Jeugd ten slotte is er de Vlaamse Jeugdraad, die net zoals de Vlaamse 
Ouderenraad een categoriale raad is met een privaatrechtelijk statuut. 
De Vlaamse Jeugdraad valt buiten de herstructureringsoperatie en blijft verder 
adviezen geven over alles wat jeugd en jongeren aanbelangt, dus niet enkel voor 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Er wordt wel een structurele verbinding gelegd 
tussen de Vlaamse Jeugdraad enerzijds en anderzijds jeugdwerk, jeugdcultuur 
en jeugdsport, die tot de bevoegdheden van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media behoren en dus ook tot het werkterrein van de Strategische 
AdviesRaad Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Met andere woorden, de stroomlijning van het adviesstelsel betekent concreet 
voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media dat de bestaande 
adviesraden die bevoegd waren voor een afgebakend beleidsveld verdwijnen en 
vervangen worden door één nieuwe strategische adviesraad. Dit weerspiegelt 
zich in de structuur van de SARC, die bestaat uit een algemene raad en vier 
autonome sectorraden. 
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opdracht

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 de voorontwerpen van decreet 
en 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. 

Structuur

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. 

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

De structuur van de SARC is geïnspireerd op de 
structuur van de VLOR (Vlaamse Onderwijsraad, 
decreet van 2 april 2004, BS 6 augustus 2004). 

Deze structuur 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.
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werking

De interne werking van de SARC is geregeld 
in het huishoudelijk reglement, dat door de 
Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 10 
oktober 2008. Op 7 november 2008 werd het 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Enkele markante bepalingen uit dit huishoudelijk 
reglement: De Raad voor Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media kiest als roepnaam SARC, de 
afkorting van Strategische AdviesRaad voor 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In bijzondere 
omstandigheden kunnen schriftelijke procedures 
gebruikt worden voor de goedkeuring van 
verslagen en adviezen. Vragen voor advies (ook 
wanneer ze betrekking hebben op een specifieke 
materie voor de sectorraden) moeten aan de 
SARC worden gericht. Adviezen worden ook 
namens de SARC verspreid.

De SARC heeft rechtspersoonlijkheid en beschikt 
over een dotatie. De personeelsleden werkzaam 
op het secretariaat van de SARC zijn door de 
Beleidsraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
toegewezen aan de SARC. In 2008 is gestart met 
de aanwervingsprocedure van de secretaris die de 
leiding heeft over het secretariaat.

De Afdeling Communicatie van de Vlaamse 
overheid ontwikkelde een huisstijl voor de SARC. 
Bewust is gekozen voor een stijl die verenigbaar 
is met de huisstijl van de Vlaamse overheid.

Samenstelling 

De SARC is een adviesraad met een 
gemengde samenstelling. Dat betekent dat 
er naast onafhankelijke deskundigen ook 
vertegenwoordigers van het maatschappelijk 
middenveld in de raad vertegenwoordigd zijn. 
De leden van de SARC oefenen hun functie uit 
in volledige onafhankelijkheid ten opzichte van 
de Vlaamse overheid of van hun werkgever of 
bestuursorganen waarin zij zitten. Ze worden 
benoemd voor vier jaar. Gezien de specifieke 
structuur van de SARC met een algemene raad 
en sectorraden, gebeurde de samenstelling 
trapsgewijs, via vier benoemingsbesluiten. 

Eerst werden de voorzitter en de onafhankelijke 
deskundigen van de Algemene Raad benoemd. 
Daarna was het de beurt aan de leden van de 
sectorraden. Dit gebeurde in twee ministeriële 
besluiten, aangezien er twee ministers bevoegd 
waren(1). In één besluit werden de leden 
van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de 
Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en 
Volwassenen en de Vlaamse Sportraad benoemd 
en in een ander besluit werden de leden van de 
Sectorraad Media benoemd.

Daarna volgden nog in ieder van de vier 
sectorraden interne verkiezingen voor 
het aanduiden van een voorzitter, een 
ondervoorzitter, twee afgevaardigden voor 
de Algemene Raad en een afgevaardigde voor 
het Vast Bureau. Deze interne verkiezingen 
verliepen zeer vlot en resulteerden in een vierde 
ministerieel besluit waarin de vervollediging van 
de Algemene Raad en de samenstelling van het 
Vast Bureau werden geregeld.

De Algemene Raad is samengesteld uit 
onafhankelijke deskundigen, waaronder een 
vertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad, 
alsook twee afgevaardigden per sectorraad.

(1) Vlaams minister Bert Anciaux voor Cultuur, Jeugd en Sport, 
toenmalig Vlaams minister Geert Bourgeois voor Media. 
De bevoegdheden van Geert Bourgeois zijn sinds zijn ontslag uit 
de Vlaamse Regering overgenomen door minister-president Kris 
Peeters.
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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 Staflid Open VLD 
Lid Liberale vrouwen

Jos Pauwels Lector en IKZ-coördinator Opleiding Sociaal Werk Artesis hogeschool 
Antwerpen en auteur 
Voorzitter SoCiuS

Annick Schramme Docent Universiteit Antwerpen 
Directeur Vlaams steunpunt Buitenlands Beleid

Rob De Donder, 
Vlaamse Jeugdraad

Coördinator Vlaamse Jeugdraad vzw

afgevaardigden van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed

Johan Thielemans, 
voorzitter

Gastdocent Herman Teirlinckinstituut

Heidi De Nijn Departementshoofd Culturele Zaken Mechelen

afgevaardigden van de Sectorraad Media

Hilde Van den Bulck, 
ondervoorzitter

Hoofddocent Communicatiewetenschappen Universiteit Antwerpen

Simon Delaere Wetenschappelijk onderzoeker IBBT-SMIT (VUB)

afgevaardigden van de Sectorraad Sociaal-Cultureel werk

Frie De Greef, 
voorzitter

Praktijklector sociaal cultureel werk 
Docent opleiding bachelor sociaal werk aan de Sociale Hogeschool Heverlee

Geert Puype Bibliothecaris Openbare Bibliotheek Menen

afgevaardigden vlaamse Sportraad

Line Dumoulin, 
ondervoorzitter

Staflid vzw Bond voor Lichamelijke Opvoeding 
Sporttechnisch coördinator BVLO

Patrick Dobbelaere Diensthoofd sportfunctionaris Blankenberge 
Lid Raad van Bestuur van FOCUS vzw - Regionale Televisie

algemene raad
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Het vast Bureau is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sectorraden, de algemeen 
secretaris en wordt voorgezeten door de algemeen voorzitter. de volgende personen zete-
len in het vast Bureau

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

Chantal De Smet, 
ondervoorzitter Sectorraad 
Kunsten en Erfgoed

Hoogleraar Hogeschool Gent

Hugo De Vos, 
ondervoorzitter Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

Directeur Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk 
vzw

Hilde Van den Bulck, 
ondervoorzitter Sectorraad 
Media 

Hoofddocent Communicatiewetenschappen Universiteit Antwerpen

Bart Vanreusel,
voorzitter Vlaamse Sportraad

Hoogleraar Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen 
(Faber) KU Leuven

Iris Van Riet, 
algemeen secretaris

Directeur SARC 

vast Bureau
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onafhankelijke deskundigen

Johan Thielemans, 
voorzitter

Gastdocent Herman Teirlinckinstituut

Chantal De Smet, 
ondervoorzitter

Hoogleraar Hogeschool Gent

Herman Baeten Directeur Musica vzw, Impulscentrum voor Muziek

Samira Bendadi Journaliste MO* Magazine

Heidi De Nijn Departementshoofd Culturele Zaken Mechelen

Erik De Vroede Conservator Sportimonium

Veerle Keuppens Stafmedewerker Cultuurcentrum Warande Turnhout 
Programmator Prospekta voor de Cultuurmarkt Vlaanderen

Farid Mokhless Sociaal assistent–deskundige provincie Vlaams-Brabant

Julie Vandenbroucke Voorzitter Arteconomy vzw

vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

Edith Doove Freelance curator (e.d.projects), deeltijds 
adviseur/beleidsmedewerker IvOK (KULeuven)

Annemie Geerts (2) Stafmedewerker De Veerman vzw

Noël Geirnaert Hoofdarchivaris Stad Brugge

Esther Maas Directeur cultuurcentrum De Schakel, Waregem

Ellen Onkelinx (3) Directeur Vlaamse Film Producenten Bond (VFPB v.z.w.)

Goran Proot Conservator en diensthoofd Historische Collecties, Bibliotheek 
Stadscampus UA

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

Eva Tahon Voorzitter Vlaamse Museumvereniging en ICOM België  
Wetenschappelijk medewerker Musea Brugge

Philip Van de Bossche Directeur-conservator Mu.ZEE, Kunstmuseum aan zee, 
collecties van de Provincie West-Vlaanderen en Stad Oostende

Hugo Vanden Driessche Algemeen directeur Kaaitheater

(2) Annemie Geert is afwezig van oktober  tot maart  en wordt tijdelijk vervangen door de heer Tijl Bossuyt.
(3) Ellen Onkelinx is afwezig van november  tot maart  en wordt tijdelijk vervangen door de heer Peter Bouckaert.

Sectorraad Kunsten en Erfgoed
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onafhankelijke deskundigen

David Stevens, 
voorzitter

Onderzoeker media- en communicatierecht (ICRI – K.U.Leuven)

Hilde Van den Bulck, 
ondervoorzitter

Hoofddocent Communicatiewetenschappen Universiteit Antwerpen

Simon Delaere Wetenschappelijk onderzoeker IBBT-SMIT (VUB)

Kris Houthuys Hoofd Pers & Communicatie ACW

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

vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

Ben Appel Bedrijfsjurist Vlaamse Media Maatschappij

Nico De Bie Lobby & Press Officer Test-Aankoop

Annemie Drieskens Gezinspolitiek secretaris Gezinsbond vzw

Alex Fordyn Algemeen Directeur Vlaamse Dagbladpers, Algemeen Directeur Reprocopy, 
Secretaris-Generaal BVDU, Voorzitter v.z.w. Raad voor de Journalistiek, 
Voorzitter DRT European Newspapers Association (ENPA)

Frank Meysman CEO Raad voor de Reclame, Associate advertising manager 
(P&G Belgium en Duitsland)

Yvette Mignolet-Henno CEO Media ad Infinitum

Ellen Onkelinx (4) Directeur Vlaamse Onafhankelijke Televisie Producenten (VOTP vzw)

Philippe Persoons Zaakvoerder Audio-Flash bvba - Coördinator MIX FM

Thomas Roukens(5) Regulatory Affairs Manager bij Telenet

Jan Van Broeckhoven Voorzitter Antwerpse Televisie (ATV) 
Voorzitter Niet-Openbare Regionale Televisieverenigingen Vlaanderen 
(NORTV)

Greta Van Moer Manager Medialicenties SABAM

Luc Vanheerentals Zelfstandig beroepsjournalist

Rosette Van Rossem Corporate Communication Director Sanoma Magazines Belgium

Lut Vercruysse Directeur juridische zaken VRT

(4) Ellen Onkelinx is afwezig van november  tot maart  en wordt tijdelijk vervangen door de heer Johan Tuyaerts. 
(5) Vervanger van de heer Dirk Saen (besluit van  juli ).

Sectorraad Media
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onafhankelijke deskundigen

Frie De Greef, 
voorzitter

Praktijklector sociaal-cultureel werk, docent opleiding bachelor sociaal werk, 
Sociale School Heverlee

Katrijn Callens GRIS: gemeentelijke raad voor internationale solidariteit en voor 
participeren in jeugdraad; Educatief medewerker Kazou

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

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

Rachid Lamrabat Vlaamse Gemeenschap - administratief medewerker HRM 
Stafmedewerker afdeling Diversiteit en Inburgering

Dany Neudt Coördinator Kif Kif vzw 
Publicist

Rachida Ouchoukout Stafmedewerker Werk en Opleiding bij het Vlaams Minderhedencentrum

Luk Tas Nationaal verantwoordelijke jongerenorganisatie MJA

vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

Hugo De Vos, 
ondervoorzitter

Directeur Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk vzw

Suzy Bleys (6) Stafmedewerker jeugd(werk)beleid - Vlaamse Jeugdraad

Jan De Braekeleer Coördinator Wisper (gespecialiseerde vormingsinstelling)

Koenraad De Meulder Directeur vzw Koor & Stem

Tom Dierckx Stafmedewerker Jeugd(werk) beleid - Vlaamse Jeugdraad

Kaat Peeters Directeur –coördinator vzw Forum voor Amateurkunsten

Geert Puype Bibliothecaris Openbare Bibliotheek Menen

Ria Van Asch Coördinator Vorming-plus Mechelen

Piet Van Loocke Cultuurdirecteur stad Lokeren

Kristien Vermeersch (7) Coördinator Netwerk Vlaanderen vzw (socio-culturele beweging)

Peter Warson Directeur Centravoc vzw 
(Centrum voor Arbeidersvorming en Cultuurbeleid) 
Gastdocent SCW aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen 
(HIG/HUB/EHSAL)

(6) Ontslagnemend ( december )
(7) Kristien Vermeersch is voor onbepaalde tijd afwezig en wordt ondertussen vervangen door mevrouw Francine De Prins.

Sectorraad Sociaal-Cultureel werk
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onafhankelijke deskundigen

Bart Vanreusel, 
voorzitter

Hoogleraar Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (Faber) 
KU Leuven 

Frank Bulcaen Diensthoofd Sport Provincie West-Vlaanderen

Jan Bonnarens Afdelingshoofd sportvoorzieningen UGent

Vanessa De Bleyser Sportpromotor-eventmanager provinciale sportdienst Antwerpen

Patrick Dobbelaere Diensthoofd sportfunctionaris Blankenberge

Geert Goubert Ex-lector Arteveldehogeschool Gent

Fatih Kat (8) Projectcoach Sportnetwerk Gent Noord Buurtdiensten vzw

Jan Korthoudt Directeur Afdeling Beleid/Toerisme Departement Internationaal Vlaanderen 
Voorzitter Koninklijke Vlaamse Voetbalbond

Liliane Roegies Directeur Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding vzw (Vlabus)

vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

Line Dumoulin, 
ondervoorzitter

Staflid vzw Bond voor Lichamelijke Opvoeding 
Sporttechnisch coördinator BVLO

Iris De Keyser Verantwoordelijke Buurtsport Leuven

Jessica De Smet Directeur Vlaamse Liga Gehandicaptensport

David De Vlieger Algemeen coördinator S-Sport Federatie

Piet Meneve Directeur–manager Sportdienst Gent 
Docent UGent

Mohamed Meftah (9) Verantwoordelijke Buurt Sport Mechelen

Luc Mercken Sportdirecteur Stad Hasselt 
Ondervoorzitter ISB

Ingrid Peeters Sporttechnisch coördinator OKRA-SPORT

Hilde 
Van Cauwenberghe

Coördinator Sportdienst Vlaamse Gemeenschapscommissie

Reinout 
Van Schuylenbergh

Topsportcoördinator Vlaamse Triatlon- en Duatlonliga vzw

(8) Ontslagnemend ( november )
(9) Ontslagnemend ( november )

vlaamse Sportraad
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regelgeving

Kader- en oprichtingsdecreet
Decreet tot regeling van strategische 
adviesraden, van 18 juli 2003 (b.s. 22.08.2003)

Decreet van 30 november 2007 houdende de 
oprichting van de Strategische AdviesRaad voor 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media (b.s. 15.01.2008)

Benoemingsbesluiten
Ministerieel besluit houdende benoeming 
van de voorzitter en de leden onafhankelijke 
deskundigen van de algemene raad van de 
Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media 

Ministerieel besluit houdende de benoeming 
van de leden van de sectorraden voor Kunsten 
en Erfgoed, voor Sociaal-Cultureel Werk voor 
Jeugd en Volwassenen en voor Sport van de 
Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media 

Ministerieel besluit houdende de benoeming 
van de leden van de sectorraad media van de 
Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media 

Ministerieel Besluit houdende de benoeming 
van de leden van de algemene raad en van het 
vast bureau van de Strategische AdviesRaad voor 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media voorgedragen 
door de sectorraden 

Ministerieel besluit houdende de vervanging 
van een lid van de sectorraad Media van de 
Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media

dotatie en secretariaat

De SARC ontvangt een jaarlijkse dotatie van de 
Vlaamse overheid. Voor 2008 was dat € 124.000.

De dotatie bevat middelen voor de werking van 
het secretariaat en van de SARC. Het secretariaat 
wordt verzorgd door vijf personeelsleden 
die zijn toegewezen aan de SARC door het 
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en 
door het Bloso (Lieven De Clercq). Het betreft 
de personeelsleden van de voormalige Raad voor 
Cultuur, Raad voor de Kunsten en de Vlaamse 
Sportraad.

Directeur van het secretariaat
Secretaris Algemene Raad
Iris Van Riet – 02 553 41 93
iris.vanriet@cjsm.vlaanderen.be 

Secretaris Vlaamse Sportraad en
Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk
Lieven De Clercq – 02 553 06 29
lieven.declercq@cjsm.vlaanderen.be

Secretaris Sectorraad Kunsten en Erfgoed en
Sectorraad Media
Hanne Schuermans– 02 553 41 71
hanne.schuermans@cjsm.vlaanderen.be

Directiesecretariaat
Administratieve ondersteuning secretariaat 
Vast Bureau en Algemene Raad 
Viviane Petré – 02 553 41 91
viviane.petre@cjsm.vlaanderen.be

Administratieve ondersteuning secretariaat 
sectorraden
Greet De Ruyter – 02 553 41 34
grieta.deruyter@cjsm.vlaanderen.be
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website

In een moderne organisatie is een website sinds 
jaar en dag een vast communicatiemiddel. Ook 
de SARC besteedt hier aandacht aan, wat in 
2008 tot uiting kwam in een grondige facelift 
van de bestaande website. Vanaf 15 september 
2008 konden bezoekers terecht op de volledig 
vernieuwde website www.sarc.be. 

Hier vinden de bezoekers alle adviezen terug 
die door de Algemene Raad of een van de 
sectorraden worden uitgebracht. Een wekelijkse 
update zorgt ervoor dat steeds de recentste 
adviezen online staan. Verder staan de 
samenstelling en het werkprogramma van de 
SARC online, net als de werking en structuur, 
een kalender en informatie over activiteiten, de 
relevante wetgeving, het huishoudelijk reglement 
en informatie over de Vlaamse Sportprijzen.

Ook de adviezen en jaarverslagen van de 
‘oude’ adviesorganen zijn niet verdwenen: de 
archieven van de Raad voor Cultuur, Raad voor 
de Kunsten, Raad voor Volksontwikkeling en 
Cultuurspreiding, de Vlaamse Sportraad en de 
Vlaamse Mediaraad hebben hun plaats op de 
website van de SARC, alsook het Memorandum 
2004. 

Enkele cijfers
In 2008 kreeg de website gemiddeld 
20 bezoeken 1 per dag. Enkele pieken in de 
bezoekersaantallen springen in het oog. Een 
zeer opvallende piek, met 104 bezoeken op 
één dag, is te zien op 15 september: de dag 
dat de nieuwe website online ging. Bovendien 
blijkt dat het websitegebruik sinds die datum 
gemiddeld licht gestegen 2 is in vergelijking met 
de periode vóór 15 september. Een andere piek 
merken we in januari op. We vermoeden dat 
deze vooral te danken is aan het feit dat de SARC 
toen volop in oprichting was. Einde december 
2007 werd er een open oproep verspreid voor 
kandidaatstellingen voor de SARC. De piek in 
januari, met als hoogtepunt 127 bezoeken op 
7 januari 2008, zou dus het gevolg kunnen zijn 
van het feit dat een aantal geïnteresseerden 
meer informatie zocht over de mogelijkheid tot 
kandidaatstelling.

Van de in totaal 7282 bezoeken in 2008 werden 
via verwijzende sites 2479 bezoeken gegenereerd 
via 149 bronnen. Met voorsprong het grootste 
deel van de bezoekers worden nog steeds naar 
de website van de SARC geleid via een van de 
portaalsites van de Vlaamse Overheid (1239 via 
portaalsite www.vlaanderen.be, 165 bezoeken 
via het intranet van het beleidsdomein Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media). De websites van 
steunpunten en belangenbehartigers blijven 
eveneens een belangrijke bron, zij het dat 
deze vooralsnog minder wordt aangesproken. 
De rol van dit middenveld in het verspreiden 
van informatie over de SARC blijft een 
aandachtspunt. 

Eens op de website, blijkt dat de bezoekers 
op zoek gaan naar duidelijke informatie. Het 
verbaast niet dat, naast de indexpagina (een 
kleine 10 000 paginaweergaves op een totaal van 
21 180), vooral de pagina ‘Alle adviezen’ (612 
weergaves) en de pagina’s van de Algemene Raad 
(595 weergaves) of van een van de sectorraden 
worden bekeken. Ook de pagina van de Vlaamse 
Sportprijzen werd in het voorbije jaar vaak 
bezocht (645 paginaweergaves, ging online in 
oktober 2008). 

De pagina ‘Wetgeving’ blijkt ook veelvuldig 
te worden geconsulteerd, met in totaal 1319 
paginaweergaves. De pagina’s ‘Werking en 
structuur’ (332 weergaves) en ‘Kalender’ (265 
weergaves) krijgen eervolle vermeldingen. In het 
begin van het jaar werd vooral uitgekeken naar 
de open oproep voor onafhankelijke deskundigen 
(286 paginaweergaves).

(10) Dit cijfer moet gerelativeerd worden: de registratie gebeurt door 
telling van nieuwe IP-adressen, maar het is onmogelijk te achterha-
len of dat ook allemaal effectief ‘nieuwe’ bezoeken zijn. Anderzijds 
is het ook mogelijk dat achter een IP-adres dat herkend wordt, toch 
een nieuw bezoek schuilgaat, met name indien het een server van 
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap betreft.
(11) Gemiddeld , bezoeken /dag vóór  september tegenover 
gemiddeld , bezoeken /dag na  september.
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vergaderingen
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algemene raad

De Algemene Raad heeft geen vast vergaderstramien. In 2008 kwam de raad 
6 keer in plenaire vergadering bijeen: op 1 juli, 12 september, 21 oktober, 
4 november, 2 december en 23 december. Er werden geen werkgroepvergade-
ring georganiseerd. De Algemene Raad telt 13 leden.

vast Bureau

Het Vast Bureau heeft geen vast vergaderstramien. In  kwam het bureau 
 keer samen: op  juni,  augustus,  september,  november en 
 december . Het Vast Bureau telt  leden.

aanwEzigHEdEn

Datum Aantal aanwezige leden

1 juli 2008 10

12 september 2008 11

21 oktober 2008 9

4 november 2008 11

2 december 2008 10

23 december 2008 10

aanwEzigHEdEn

Datum Aantal aanwezige leden

12 juni 2008 6

28 augustus 2008 5

30 september 2008 5

28 november 2008 6

19 december 2008 5
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Sectorraad Kunsten en Erfgoed

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed heeft geen vast vergaderstramien. In 2008 
kwam de sectorraad 5 keer in plenaire vergadering bijeen: op 7 april, 6 juni,
14 oktober, 25 november en 9 december 2008. Er werden geen werkgroepver-
gaderingen georganiseerd. De Sectorraad Kunsten en Erfgoed telt 19 leden.

Sectorraad Media

De Sectorraad Media vergadert in principe op een donderdag. In 2008 kwam 
de sectorraad 11 keer in plenaire vergadering bijeen: op 8 april, 24 april,
15 mei, 21 mei, 26 juni, 8 juli, 10 juli, 28 augustus, 11 september, 23 oktober 
en 4 december 2008. Een werkgroep rond het memorandum 2009 kwam 
samen op 19 december 2008. De Sectorraad Media telt 19 leden.

aanwEzigHEdEn

Datum Aantal aanwezige leden

7 april 2008 19

6 juni 2008 9

14 oktober 2008 16

25 november 2008 12

9 december 2008 8

aanwEzigHEdEn

Datum Aantal aanwezige leden

8 april 2008 16

24 april 2008 17

15 mei 2008 11

21 mei 2008 9

26 juni 2008 12

8 juli 2008 16

10 juli 2008 17

28 augustus 2008 10

11 september 2008 15

23 oktober 2008 14

4 december 2008 10
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Sectorraad Sociaal-Cultureel werk

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk vergadert in principe de eerste donder-
dag van de maand. In 2008 kwam de sectorraad 7 keer in plenaire vergadering 
bijeen: op 11 april, 28 april, 7 mei, 5 juni, 4 september, 2 oktober en 4 decem-
ber 2008. De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk telt 19 leden. 

vlaamse Sportraad 

De Vlaamse Sportraad vergadert in principe de tweede dinsdag van de maand. 
In 2008 kwam de Vlaamse Sportraad 1 keer in plenaire vergadering bijeen: 
op  april,  april, 1 mei,  juni, 1 juli, 1 juli,  september, 1 oktober,
 oktober,  november 2008. De Vlaamse Sportraad telt 1 leden.

Daarnaast waren er vergaderingen van het dagelijks bestuur en van de werk-
groep die het memorandum 200 voorbereidde.

aanwEzigHEdEn

Datum Aantal aanwezige leden

11 april 2008 17

28 april 2008 12

7 mei 2008 9

5 juni 2008 11

4 september 2008 11

2 oktober 2008 9

4 december 2008 11

aanwEzigHEdEn

Datum Aantal aanwezige leden

 april 2008 1

 april 2008 1

1 mei 2008 1

 juni 2008 1

1 juli 2008 11

1 juli 2008 1

 september 2008 1

1 oktober 2008 1

 oktober 2008 1

 november 2008 
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adviezen



2�

algemene raad

De meeste adviezen hebben betrekking op 
transversale materies die niet uitsluitend tot het 
werkterrein van een sectorraad behoren. Waar 
nodig gaat het om een gecoördineerd advies, 
waarbij de Algemene Raad de inbreng van de 

datum advies

.  juli 2008 Advies over het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot 
begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 

.  juli 2008 Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de 
ondersteuning van circuskunsten in Vlaanderen

.  september 2008 Advies over het reglement voor  betreffende de ondersteuning 
van de circuskunsten in Vlaanderen

.  oktober 2008 Advies over het voorontwerp van decreet over de Kwalificatie- 
structuur

.  oktober 2008 Advies over het besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van 
de werking van de adviescommissies bedoeld in artikel  van het 
decreet van  juli  houdende het voeren van een Vlaams 
jeugd- en kinderrechtenbeleid

.  oktober 2008 Advies over de begroting  – steunpunten Locus en Bibnet

.  oktober 2008 Advies over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 

.  november 2008 Advies over thema’s voor het Belgische EU-voorzitterschap

.  december 2008 Advies over het besluit betreffende de circuskunsten

.  december 2008 Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 
betreffende de uitvoering van het decreet van  juli  hou-
dende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

sectorraden kadert en tot één geheel verwerkt. 
Voorbeelden daarvan zijn het advies over de 
thema’s die belangrijk zijn voor , wanneer 
België voorzitter is van de EU, en het advies over 
het programmadecreet.
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Sectorraad Kunsten en Erfgoed

datum advies

.  april 2008 Advies over het ontwerp van decreet tot wijziging van het 
Kunstendecreet van  april .
Op  mei  vond over dit onderwerp een hoorzitting plaats in 
het Vlaams Parlement, Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. 
De heer Johan Thielemans, voorzitter van de Sectorraad Kunsten 
en Erfgoed, lichtte er het standpunt van de sectorraad toe. 

.  juni 2008 Advies bij het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter 
uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet van  mei , voor 
wat betreft de subsidiëring van landelijke cultureel-erfgoedorga-
nisaties en cultureel-erfgoedprojecten, de cultureel-erfgoedconve-
nants en de advisering

.  juni 2008 Advies bij het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 
betreffende de uitvoering van het Kunstendecreet van  april , 
zoals gewijzigd bij het decreet van  juni , het decreet van  
december  en het decreet van  juni 

.  september 2008 Advies over het Reglement voor het toekennen van eregelden aan 
oudere kunstenaars met een uitzonderlijke verdienste binnen het 
kunsten- of letterenveld

.  november 2008 Advies bij het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter 
uivoering van het Cultureel-erfgoeddecreet van  mei  voor 
wat betreft de toekenning van een kwaliteitslabel aan collectiebe-
herende cultureel-erfgoedorganisaties en de indeling van musea en 
culturele archiefinstellingen bij het Vlaamse niveau 

.  november 2008 Advies bij het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet 
van  januari  houdende bescherming van het roerend cultu-
reel erfgoed van uitzonderlijk belang
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Sectorraad Media

datum advies

.  mei 2008 Advies bij het voorontwerp van decreet houdende wijziging van 
de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördi-
neerd op  maart 200, in functie van het afsluiten van de zaak 
E 8/200 van de Europese Commissie tegen België

.  mei 2008 Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 
betreffende de voorwaarde en procedure voor het verkrijgen van 
een vergunning voor het aanbieden van een radio- of televisieom-
roepnetwerk en de bijbehorende zendvergunning

.  juli 2008 Advies bij het voorontwerp van decreet betreffende de radio- 
omroep en de televisie

.  augustus 2008 Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 
houdende de pakketten van digitale frequenties die zullen worden 
vrijgegeven tijdens een eerste vergelijkende toets voor het 
verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een radio- 
of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende zendvergunningen

.  september 2008 Tweede advies bij het voorontwerp van decreet betreffende de 
radio-omroep en de televisie. Bijlage: brief van de Europese 
Commissie in verband met andere vormen van reclame.
Op  januari 200 vond er een hoorzitting plaats in het Vlaams 
Parlement, Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media, over dit 
ontwerp van decreet. De heer David Stevens, voorzitter van de 
Sectorraad Media, lichtte het advies van de sectorraad toe. 

Het merendeel van de vergaderingen werden besteed aan de  adviezen die 
de sectorraad uitbracht over het voorontwerp van decreet betreffende de 
radio-omroep en de televisie (kortweg het ‘Mediadecreet’). 
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Sectorraad Sociaal-Cultureel werk

datum advies

.  april 2008 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoe-
ring van het decreet van  april  betreffende het sociaal-cultu-
reel volwassenenwerk

.  juni 2008 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het 
decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter 
bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport

.  juni 2008 Subsidiereglement voor de toekenning van een subsidie ter onder-
steuning van eenmalige infrastructuurwerken aan verenigings- 
lokalen

.  september 2008 Reglement voor de financiële ondersteuning van projecten van 
sociaal-culturele verenigingen

.  oktober 2008 Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen met 
betrekking tot de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd

. 17 december 2008 DAC-normalisering voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk
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datum advies

.  april 2008 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoe-
ring van het decreet van  juli 2007 inzake medisch verantwoorde 
sportbeoefening

.  april 2008 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het 
decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter 
bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport

.  april 2008 Voorontwerp van decreet inzake ethisch verantwoorde sportbe-
oefening

.  april 2008 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling 
van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake de 
facultatieve opdracht jeugdsport

.  april 2008 Ontwerp van uitvoeringsbesluit betreffende een inhaalbeweging in 
sportinfrastructuur via alternatieve financiering

.  november 2008 Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging 
van het besluit van de Vlaamse Regering van  juli 2008 ter uit-
voering van het decreet van  mei 2008 betreffende een inhaalbe-
weging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering

.  juni 2008 Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering 
van het decreet van  maart 2007 houdende de subsidiëring van 
gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid – bepa-
lingen tot het verkrijgen van de impulssubsidie

.  mei 2008 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende een 
aanvullende subsidie voor de verenigingssportbeleidsplannen in de 
randgemeenten en dit in uitvoering van artikel  van het decreet 
van  maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en 
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor 
het voeren van een Sport voor Allen-beleid

.  juni 2008 Besluit van de Vlaamse regering van  […] tot vaststelling van de 
voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake de door de 
sportfederaties georganiseerde sportkampen

vlaamse Sportraad 
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.  mei 2008 Besluit van de Vlaamse Regering houdende toewijzing van de goe-
deren, de rechten en verplichtingen aan het intern verzelfstandigd 
agentschap met rechtspersoonlijkheid Bloso

.  juli 2008 Reglement voor subsidiëring van sportinfrastructuur aan de 
particuliere sector

.  juli 2008 Voorontwerp van decreet houdende het voeren van een voorwaar-
denscheppend en integraal topsportbeleid

.  juli 2008 Subsidiereglement voor de toekenning van projectsubsidies voor 
ondersteuning van massasportevenementen met een bovenlokaal 
karakter

.  juli 2008 Voorontwerp van decreet houdende flankerende maatregelen 
voor het voeren van een voorwaardenscheppend en integraal 
Vlaams Sport voor Allen-beleid

.  september 2008 Richtlijnen en criteria ivm de projectsubsidies ‘Sport-buiten-ge-
woon’

.  oktober 2008 Aangepaste sporttakkenlijst bij het decreet op de sportfederaties

.  december 2008 Ontwerp van decreet houdende de toekenning van subsidies voor 
de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod 
van de studentensportvoorzieningen van de Vlaamse universi-
teiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een 
Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging

.  oktober 2008 Voorontwerp van decreet houdende de organisatie van onderwijs-
gebonden sport

.  oktober 2008 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling 
van de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van de Vlaamse 
sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de 
sportieve vrijetijdsbesteding

.  oktober 2008 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering van …  betreffende 
het prioriteitenbeleid zoals bepaald in artikel ,° van het decreet 
van  juli  houdende de regeling van de erkenning en subsidi-
ering van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de 
organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding
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.  oktober 2008 Projectoproep voor de toekenning van projectsubsidies aan lokale 
besturen voor de bijkomende openstelling van zwembaden voor 
het brede publiek

.  oktober 2008 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling 
van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake 
topsport

.  november 2008 Goedkeuring verdeling budgetten over de verschillende thema’s 
voor de proeftuinen voorzien in het decreet van  januari  
houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevorde-
ring van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport; Goedkeu-
ring subsidies voor de Proeftuin Verenigingsondersteuning; Goed-
keuring subsidies voor de Proeftuin Verenigingsondersteuning

.  november 2008 Besluit van de Vlaamse Regering ter oprichting van de experten-
commissie risicovechtsporten

.  november 2008 Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzi-
ging van het besluit van de Vlaamse Regering van  mei  tot 
vaststelling van de erkenning- en subsidiëringsvoorwaarden van 
de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisa-
ties voor de sportieve vrijetijdsbesteding en van het besluit van de 
Vlaamse Regering van  juni  houdende uitvoering van het 
decreet van  juli  inzake medisch verantwoorde sportbeoe-
fening
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activiteiten



2�

Prof. dr. Jo Bardoel te gast bij de Sectorraad Media

Prof. dr. Jo Bardoel, voorzitter van de Commissie Media van de Raad voor Cultuur in Nederland, 
was te gast op de vergadering van de Sectorraad Media van  december 2008. Hij gaf er een 
toelichting bij de werking en de adviezen van de Nederlandse tegenhanger van de sectorraad en 
bij het algemene mediabeleid in Nederland.
Jo Bardoel () is bijzonder hoogleraar Mediabeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen 
en universitair hoofddocent bij de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van 
Amsterdam. Voor The Amsterdam School of Communications (ASCoR) is de heer Bardoel 
werkzaam als senior-onderzoeker.

Hoorzitting Kunstendecreet  mei 

Op  mei 2008 vond in het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over de wijzigingen aan het 
Kunstendecreet. De heer Johan Thielemans, voorzitter van de sectorraad Kunsten en Erfgoed, 
lichtte het standpunt van de sectorraad toe. Voor een volledig verslag: zie stuk  (-2008) 
Nr. van het Vlaams Parlement

installatievergadering  mei 

Op woensdag  mei vond in de Ancienne Belgique de installatievergadering van de SARC plaats. 
De algemeen voorzitter van de raad, de heer Luk Verschueren, hield de openingstoespraak. Ook de 
heer Guy Redig, kabinetschef Jeugd, Cultuur en Participatie, en de heer Mark Andries, kabinets-
chef Media, spraken de aanwezigen kort toe. Samen met de leden konden ze het glas heffen op 
een goede start voor de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. 

receptie voor uittredende en nieuwe leden op  november 

Op  november 2008 nodigde Vlaams minister Bert Anciaux de uittredende en nieuwe leden van 
de commissies en raden binnen de beleidsvelden Cultuur, Jeugd en Sport uit voor een feestelijke 
receptie in de BOZAR. Bedoeling was de uittredende leden te bedanken en de nieuwe leden 
welkom te heten. Er stond een korte toespraak op het programma gevolgd door gezellig bijpraten 
met muzikale begeleiding van het Livingstone Combo.
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De SARC stelt zijn werkprogramma, volgens artikel  van het decreet tot 
regeling van strategische adviesraden, vast in overleg met de Vlaamse Regering.

Het eerste werkprogramma van de SARC is over twee kalenderjaren gespreid. 
De SARC is pas in april  van start gegaan en wil kunnen anticiperen op de 
nieuwe beleidsperiode die na de verkiezingen van juni  aanvangt. Hoofdbrok 
van de activiteiten van de raad wordt het opstellen van een Memorandum voor 
de nieuwe beleidsperiode. De SARC hoopt op die manier te wegen op het beleid 
betreffende cultuur, jeugd, sport en media.

Het Werkprogramma april  - juni  van de SARC werd op 
 augustus  goedgekeurd door toenmalig Vlaams minister Geert Bourgeois 
en op  september  door Vlaams minister Bert Anciaux. 

Het werkprogramma werd, voor wat  betreft, uitgevoerd.
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Uitdagingen 
Managen van spanningveld tussen 
proactief versus reactief, middelen 
versus ambitie, centralisatie versus 
decentralisatie. 
Grootste uitdagingen: 
• agendabepalend zijn. Sneller kun-

nen inspelen op regeringsontwer-
pen is natuurlijk belangrijk. Nog 
belangrijker is het om proactief 
zaken op de agenda te zetten; 

• toegang tot beleidsondersteu-
nend studiewerk: de administratie 
heeft een opdracht op het gebied 
van beleidsondersteunend studie-
werk, maar de raad werkt ook in het 
kader van beleidsondersteuning via 
adviezen. De raad beschikt echter 
niet over de middelen noch over de 
menskracht om zelf beleidsonder-
steunend studiewerk te verrichten; 

• interne werking optimaliseren: 
omwille van de heterogeniteit 
van de beleidsvelden is een grote 
autonomie voor de sectorraden 
noodzakelijk. Voor de positionering 
tussen andere adviesraden, ten 
opzichte van het beleid en van de 
administratie is het nodig als één 
raad naar buiten te treden.

Specifieke acties
De SARC zal inspelen op 
• de regelgevingsagenda’s van de 

beleidsbrieven Cultuur, Jeugd (sociaal-
cultureel jeugdwerkbeleid), Sport en 
Media

• de Vlaamse voorbereiding Belgisch 
EU-voorzitterschap  

Ook zal een informatieprotocol met 
de Beleidsraad Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media worden gesloten. 
De eerste maanden van het prille bestaan 
van de nieuwe raad, wordt een huishou-
delijk reglement opgesteld. Het bevat 
afspraken over de interne werking. 
Eens dit op punt staat, zal werk worden 
gemaakt van een communicatieplan om 
alle betrokkenen, onder meer de Vlaam-
se Regering, het Vlaams Parlement, 
ambtenaren van het beleidsdomein, 
het werkveld … te informeren over de 
werkwijze en de werking van de nieuwe 
raad. Er wordt een huisstijl ontwikkeld 
in samenspraak met de grafische cel van 
de Vlaamse overheid. 
Eveneens worden acties ondernomen 
met het oog op het behoud van de 
betrokkenheid van de (nieuwe) leden.

algemeen 

Bij de start van de nieuwe regering in juni  dient een 
werkprogramma opgemaakt te worden in samenspraak met de 
bevoegde beleidsmakers. De raad kan geen programma maken 
tot het einde van de beleidsperiode, vermits hij is samengesteld 
voor  jaar (tot april ) terwijl de regering voor  jaar 
aantreedt (tot juni ). De raad is er zich ook van bewust dat 
het werkprogramma een ‘rollend’ programma is. De politieke 
actualiteit kan aanpassingen of bijsturing van het werkprogramma 
noodzakelijk maken.
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Sectorraad Kunsten en Erfgoed 

Toekomstige vergaderingen of adviezen 
De Sectorraad Kunsten en Erfgoed geeft gevolg 
aan adviesvragen van de Vlaamse Regering, 
het Vlaams Parlement of brengt adviezen uit 
op eigen initiatief. De sectorraad zal hiervoor 
de acties ondernemen die hij nuttig acht in 
voorbereiding van deze adviezen (beleggen 
vergaderingen, organiseren hoorzittingen, 
inschakelen externe deskundigen etc.). 

Geplande eigen initiatieven 
• Organisatie van een hoorzitting waarbij 

de Sectorraad Kunsten en Erfgoed zijn 
werking afstemt met de werking van 
resp. de Adviescommissie Kunsten en de 
Adviescommissie Erfgoed. 

• Standpuntvorming over de grote instellingen 
van de Vlaamse Gemeenschap: hun aantal, 
hun taak, hun karakteristiek, hun manier van 
subsidiëring 

• Standpuntvorming over de kalender van 
decreten in het kunsten- en erfgoedveld.

• Standpuntvorming over hoe het draagvlak kan 
verbreed worden waarin kunst en kunstenaar 
een katalysator kan zijn in de maatschappij, 
zowel in Vlaanderen als op internationaal 
vlak. Partners die dringend moeten aangepakt 
worden zijn de economie en het onderwijs.

• Standpuntvorming over nieuwe concepten om 
de Vlaamse kunst op internationaal vlak te 
promoten en in te schakelen in een wereldvisie 
op kunst en erfgoed in het algemeen.

• Standpuntvorming over de mogelijkheid om 
met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed te 
adviseren over het onroerende erfgoed.

• Memorandum - aan de Vlaamse 
Regering: de Sectorraad Kunsten en Erfgoed 
zal een memorandum aan de Vlaamse 
Regering opstellen voor wat betreft het brede 
kunsten- en erfgoedveld. Dit memorandum zal 
een onderdeel vormen van het gecoördineerde 
memorandum van de SARC. 

algemene raad 

Toekomstige vergaderingen of adviezen
De Algemene Raad zal adviezen uitbrengen over 
beleidsaangelegenheden die betrekking hebben 
op het volledige beleidsdomein, hetzij op vraag 
van de Vlaamse Regering, het Vlaams Parlement 
of op eigen initiatief. 
Indien de sectorraden over eenzelfde thema 
advies geven, zal de Algemene Raad een 
gecoördineerd advies opstellen waarin alle 
standpunten worden verwerkt. 
De Algemene Raad zal de acties ondernemen 
die hij nuttig acht in voorbereiding van deze 
adviezen (vergaderingen, beleggen hoorzittingen 
organiseren, externe deskundigen inschakelen, 
etc). 

Geplande eigen initiatieven
• Memorandum aan de nieuwe 

Vlaamse Regering 
• Werkprogramma 
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Deze initiatieven worden genomen in 
samenspraak met de sectorraden. 
De Algemene Raad coördineert de inbreng van de 
sectorraden en plaatst deze in een ruimer kader.
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Sectorraad Sociaal-Cultureel werk

Toekomstige vergaderingen of adviezen 
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk geeft 
gevolg aan adviesvragen van de Vlaamse 
Regering en het Vlaams Parlement, of brengt 
adviezen uit op eigen initiatief. De Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk zal hiervoor de acties 
ondernemen die hij nuttig acht in voorbereiding 
van deze adviezen (vergaderingen, hoorzittingen, 
uitnodiging van externe deskundigen, …). 

Geplande eigen initiatieven 
• Reflectiedag over de toekomstige werking 

( september )
• Memorandum. De Sectorraad Sociaal-

Cultureel Werk zal een memorandum -
 opstellen voor de Vlaamse Regering. Dat 
memorandum zal een onderdeel vormen van 
het gezamenlijke memorandum van de SARC.

Sectorraad Media

Toekomstige vergaderingen of adviezen 
De Sectorraad Media geeft gevolg aan 
adviesvragen van de Vlaamse Regering, het 
Vlaams Parlement of brengt adviezen uit op 
eigen initiatie. De sectorraad zal hiervoor 
de acties ondernemen die hij nuttig acht in 
voorbereiding van deze adviezen (beleggen 
vergaderingen, organiseren hoorzittingen, 
inschakelen externe deskundigen etc). 

Geplande eigen initiatieven 
• Organisatie van een reflectiedag over de rol en 

invulling van de Sectorraad Media 
• Organisatie workshop /conferentie rond 

digitaal dividend en /of digitale kloof 
• Standpuntbepaling over het voorstel van 

resolutie betreffende een eventuele verlenging 
van de zendvergunningen van de particuliere 
radio-omroepen, de opmaak van een nieuw 
radiofrequentieplan en de stimulering van de 
digitalisering van de radiosector 

• Memorandum - aan de Vlaamse 
Regering: de Sectorraad Media zal een 
memorandum aan de Vlaamse Regering 
opstellen voor wat betreft het brede 
mediaveld. Dit memorandum zal een 
onderdeel vormen van het gecoördineerde 
memorandum van de SARC. 
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vlaamse Sportraad

Toekomstige vergaderingen of adviezen 
De Vlaamse Sportraad geeft gevolg aan 
adviesvragen van de Vlaamse Regering en 
het Vlaams Parlement, of brengt adviezen uit 
op eigen initiatief. De Vlaamse Sportraad zal 
hiervoor de acties ondernemen die hij nuttig 
acht in voorbereiding van deze adviezen 
(vergaderingen, hoorzittingen, uitnodiging 
externe deskundigen, …). 

Geplande eigen adviezen en andere initiatieven 
• Europa: prioritaire thema’s voor het Belgische 

voorzitterschap in ; gesprek met Ivo 
Belet (Europees Parlement) en Astrid Vervaet 
(departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media); 

• Terugblik op  jaar werking van de Vlaamse 
Sportraad, op de adviezen die werden 
uitgebracht en wat daarmee gebeurde; plus 
wat nog in de pijplijn zit; in overleg met het 
kabinet-Anciaux;

• Infrastructuur: resultaten behoefteonderzoek 
door professor Etienne Van Hecke; behoefte 
aan bovenlokaal infrastructuurplan; Bloso-
centra; particuliere sportinfrastructuur;

• De Vlaamse Sportraad zal een memorandum 
- opstellen voor de Vlaamse 
Regering. Dat memorandum zal een onderdeel 
vormen van het gezamenlijke memorandum 
van de SARC. 
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SARC JAARVERSLAG 2008

Cd-rom

De Cd-rom bij dit Jaarverslag is het gedigitaliseerde 
archief van de SARC. Hij bevat alle informatie die op 
het moment van de publicatie van het jaarverslag, op 
de website staat.

Waar in het gedrukte jaarverslag de adviezen enkel 
worden vermeld, staan op de CD-rom de volledige tek-
sten. Een verwijzing naar de website vonden wij geen 
garantie voor archivering. Een website is immers een 
bij uitstek dynamisch gegeven. 

Dankwoord

De SARC dankt de bevoegde ministers en 
de betrokken administraties voor de vlotte 
samenwerking en de logistieke en inhoudelijke 
ondersteuning tijdens zijn eerste werkjaar.

Colofon

Redactie
SARC
Iris Van Riet, Hanne Schuermans, Lieven De Clercq
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
www.sarc.be
02 553 41 71

Verantwoordelijke uitgever
Luk Verschueren
Algemeen voorzitter SARC

Lay-out en cover
Guy Adam
Bestuurszaken, Facilitair Management, Digitale Drukkerij

Druk
Xx

Depotnummer
D/2008/3241/302

Uitgave
2009

De publicaties van de SARC kunnen ook besteld worden via 1700. 
Meer informatie vindt u op de website van de Vlaamse overheid, 
www.vlaanderen.be
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