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VAN DINSDAG 24 MAART 2020
BESLOTEN VERGADERING
1.

GC Het Koetshuis 2019/2020: wijziging aanbod en regeling als gevolg van de
maatregelen Covid-19 – goedkeuring
Als gevolg van de maatregelen Covid-19 dienen maatregelen genomen te worden in
uitvoering van het programma van het seizoen 2019-2020 van GC Het Koetshuis.
2.

GC Het Koetshuis: avondprogramma 2020/2021: raming van de uitkoopsommen,
raming van de auteursrechten, raming van commissievergoedingen aan derden,
organisatie en wijze van gunnen – goedkeuring
Aan de raad van bestuur wordt het programma van avondvoorstellingen voor het seizoen
2020-2021 ter goedkeuring voorgelegd. Alle ramingen van de noodzakelijke uitgaven die
aan deze organisatie verbonden zijn, worden tevens ter goedkeuring aangeboden.
3.

GC Het Koetshuis namiddagprogramma 2020/2021: raming van de uitkoopsommen,
raming van de auteursrechten, raming van commissievergoedingen aan derden,
organisatie en wijze van gunnen – goedkeuring
Aan de raad van bestuur wordt het programma van namiddagvoorstellingen voor het
seizoen 2020-2021 ter goedkeuring voorgelegd. Alle ramingen van de noodzakelijke
uitgaven die aan deze organisatie verbonden zijn, worden tevens ter goedkeuring
aangeboden.
4. GC Het Koetshuis: verkoopstarieven en -formules seizoen 2020/2021 – goedkeuring
De verkoopformules en tarieven voor de voorstellingen van het cultuurseizoen 2020-2021 die
in beheer van AGB Roosdaal worden georganiseerd, worden ter goedkeuring voorgelegd.
5. GC Het Koetshuis 2020/2021 familievoorstelling: organisatie, raming van de
uitkoopsom, raming van de auteursrechten, wijze van gunnen en vastlegging
ticketprijs – goedkeuring
De programmering van een familievoorstelling voor het seizoen 2020/2021 wordt aan de
raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegd. De voorstelling wordt aangeboden in het
kader van het project Kunstendag voor Kinderen op 15 november 2020.
6. GC Het Koetshuis: reglement partner in cultuur seizoen 2020/2021 – goedkeuring
Gezien de positieve ervaringen met betrekking tot het partnerschap in cultuur van de
voorbije seizoenen, wordt het reglement voor het seizoen 2020/2021 aan de raad van
bestuur voorgelegd.
7.

GC Het Koetshuis: vormingsaanbod 2020/2021 i.s.m. Vormingsinstelling Arch'educ –
goedkeuring
Het ontwerp van vormingsaanbod voor het seizoen 2020/2021 wordt aan de raad van
bestuur ter goedkeuring voorgelegd. Dit programma wordt aangeboden in samenwerking
met vormingsinstelling Arch'educ.
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