
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 
 agenda    verslag: Algemene vergadering cultuurraad – 10/12/2018 

voorzitter: Willem Verheyen  
verslaggever: Marie Geysen 

 
                              aanwezig: 

    
Ghysebrechts Staf, Sips Willy, Vercauteren Vera, Verheyen Willem, Adviesraad 
toerisme vzw, All Car Club, ArtBalance, Blaaskapel Brechtse Hummel, Brechts 
Kindertheater, Brechtse fotokring Eigen Schoon, Buurtschap Campinaweg, 
Buurtschap De Biest, Buurtschap De blikken doos, Buurtschap De Framalaners, 
Buurtschap De Leeuwerik, Buurtschap De Merel, Buurtschap Eester, Buurtschap 
Eyndoven, Buurtschap Houtstraat, Buurtschap Kerkstraat St. Lenaarts, 
Buurtschap Kleipikker, Buurtschap Kooldriespark, Buurtschap P. Wabbeslaan, 
Buurtschap Sterrenbeeldenwijk, Gebuurt Hensel-Molenberg, Buurtschap Vondel, 
Buurtschap Weegbreelaan-Klaprooslaan, Buurtschap Welkomstraat, CD&V 
Brecht, Curieus Brecht, Davidsfonds St. Job, De Gilde van den Edelen Ridder 
Sint-Joris Brecht, De Struif Petanqueclub, Femma Brecht, Femma St. Job in ’t 
Goor, Festivalfabriek, Gezinsbond Brecht vzw, Gezinsbond St. Job, Harten Aas 
kaartclub, Hoeders van erfgoed Leonardus, Imkersgilde St. Ambrosius St. Job-
Brecht, KF Vlijt en Eendracht, KH De Eikel vzw, KH Verbroedering, Koor Psallite, 
KVLV Brecht, KVLV Overbroek, KVLV St. Job, KVLV St. Lenaarts, KWB St. Job 
in't Goor, Landbouwcommissie Brecht, Landelijke Gilde Overbroek, Landelijke 
Gilde St. Lenaarts, Leonarduskoor St. Lenaarts, Liefhebbers van het 
Leonardusorgel, Living vzw, Maris Luc-kunstenaar, Ornithologische Vereniging 
‘De Heikneuter’ St. Job, Oudercomité De Sleutelbloem, Oudercomité St. 
Michielschool & De Zevensprong, Ouderwerking Daltonschool In ’t groen, Oxfam 
Wereldwinkel Sint-Job vzw,  Parochieteam St. Michiel, Pasar Sint-Lenaarts, 
Recreatie en Vrije tijd ’t Goor, Sint Jobse Schaakvereniging, Sint-Jorisgilde St. 
Job, Sint-Jorisgilde St. Lenaarts, St. Ceciliakoor Brecht, Texas Country Dancers, 
Toneelkring De Zonnedauw, Toneelkring Vertoli, UNIZO Brecht & Overbroek, 
UNIZO Sint-Lenaarts, Vendeliers De Vrije Zwaaiers, vzw Carouse, Wandelclub 
‘Het Sluisken’, turnkring Esthetica Gym Brecht, Gezinsbond St. Job 

   afwezig met kennisgeving 
 

afwezig zonder kennisgeving: 

Janssen Karianne, Buurtschap Kloosterveld, Geschied- en Oudheidkundige Kring 
van Brecht 
Geentjens Hedwig, Best Pittig Sint Job, Brecht in transitie, Brechts 
Oorlogsmuseum, Buurtschap A. Daenslaan en Ten Colcke, Buurtschap 
Bergsebaan, Buurtschap Händellaan, Buurtschap Heyaard, Buurtschap Kerklei, 
Buurtschap Laboureur, De Kar vzw, De Lustige Boerkes, Meadownight, 
Ouderraad Maria-Middelares, Revueclub De Vaandel, Schijvenspel moed & 
eendracht, UNIZO Sint-Job-in’t-Goor, vzw Belezabrasil, VZW Sint-Job Leeft 

 

 
Agenda 

 
1. Opening door comedian Jan Linssen - Halve finalist Humo's Comedy Cup 2018 
2. Welkom  
3. Toelichting nieuwe gemeentebestuur door schepen Kris Kenis 
4. Voorstelling nieuwe schepen van cultuur 
5. Goedkeuring vorig verslag 
6. Terugkoppeling bevraging 2017 
7. Opvolging ledenbestand 



 

8. Kasverslag 
9. Subsidies voor cultuurverenigingen 
10. Overzicht en adviezen werkjaar 2018 
11. Procedure: nieuwe samenstelling cultuurraad 
12. Boek: de geschiedenis van Brecht 
13. Varia 
14. Zoete afsluiter aangeboden door de cultuurraad 

 
 
1. Opening door comedian Jan Linssen - Halve finalist Humo's Comedy Cup 2018 

 
 
 
2. Welkom 

 
Voorzitter Willem Verheyen verwelkomt alle leden en opent de algemene vergadering. 
 
 
 
3. Toelichting budget 2019 nieuwe gemeentebestuur door schepen Kris Kenis 

 
a) Kris Kenis licht de krachtlijnen uit het budget voor beleidsdomein 7 ‘cultuur en vrije tijd’ 2019 van de gemeente 

toe en zet hierbij volgende onderwerpen uiteen: 
 

- In 2019 wordt er een bedrag van 15000 euro voorzien voor de aankoop van een nieuw toiletwagen voor de 
uitleendienst. 

- Er wordt een bedrag van 5000 euro voorzien voor de aankoop van herbruikbare bekers en een 
spoelsysteem. Dit om in te spelen op het algemene verbod van plastic bekers op festivals en evenementen 
waaraan Vlaams minister van leefmilieu momenteel werkt. 
 

b) Toelichting nieuwe gemeentebestuur: 
Vanaf 1 januari wordt de OCMW-raad geïntegreerd in de gemeenteraad en zullen de mensen die verkozen 
zijn in de gemeenteraad ook de OCMW-raad vormen. 
De taken van het vast bureau van het OCMW worden toegevoegd aan het bevoegdheidspakket van het 
college van burgemeester en schepenen. Het enige beslissingsorgaan dat voor het OCMW apart blijft 
bestaan is het bijzonder comité van de sociale dienst waarin de persoonlijke sociale dossiers behandeld 
worden. 
 
Het college van burgemeester en schepenen zal er vanaf 1 januari 2019 als volgt uitzien: 
 
Sven Deckers (burgemeester, N-VA) 
• Veiligheid 
• Financiën 
• Erediensten 
• Burgerlijke stand 
• Personeel 
 
Eline Peeters (schepen, N-VA) 
• Ruimtelijke ordening/omgeving 
• Mobiliteit 



 

• Toerisme en evenementen 
 
Kris Janssens (Schepen, N-VA) 
• Economie en werk 
• Leefmilieu 
• Dierenwelzijn 
 
Charlotte Beyers (Schepen, N-VA) 
• Sport 
• Communicatie en participatie 
 
Luc Aerts (schepen, CD&V) 

• Sociale zaken 
• Voorzitter bijzonder comité 
• Onderwijs 
 
Daan De Veuster (schepen, CD&V) 
• Openbare werken 
• Patrimonium 
• Groenvoorzieningen 
• Wonen 
• Ondersteuning van evenementen 
 
Frans Van Looveren (schepen, CD&V) 
• Jeugd 
• Landbouw 
• Cultuur 

 
De algemene vergadering heeft geen opmerkingen of vragen en geeft gunstig advies. 
 

 
 
4. Voorstelling nieuwe schepen van cultuur 

 
Frans Van Looveren neemt vanaf 1/1/2019 de taken over van Kris Kenis als schepen van cultuur. 
 
 

 
5. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 
Het verslag van de vorige vergadering (04/12/2017) wordt zonder opmerkingen of verdere vragen goedgekeurd. 
 
 
 
6. Terugkoppeling bevraging 2017 

 
“Los van meer subsidies, hoe zou de cultuurraad jullie vereniging beter kunnen ondersteunen, op 
logistiek/praktisch vlak?” 
 
 



 

- Uitleendienst en materialen :  
Cultuurraad wil een gemeentelijke visie ontwikkelen m.b.t. aankopen over de adviesraden heen  

- Financieel : 
Gekende subsidies blijven behouden, uitzonderlijke subsidie voor buurtactiviteiten wordt verlengd. 
Cultuurraad zal verenigingen meer oproepen om te helpen bij activiteiten georganiseerd door gemeente (bv. 
feeeest, Laïs, cafetaria gc…) 

- Opleidingen : 
In het voorjaar van 2019 wordt nieuwe editie van oppepper georganiseerd. 
 

 
7. Opvolging ledenbestand 

 
Aan alle verenigingen wordt gevraagd om gegevens nakijken en wijzigingen steeds te bezorgen aan 
marie.geysen@brecht.be. 
 
Er zijn ondertussen meer dan 100 verenigingen / kunstenaars aangesloten bij de cultuurraad. 

 
De volgende verenigingen/personen stellen zich kandidaat als lid van de algemene vergadering: 
 
Stemgerechtigde vereniging: 
- Best Pittig Sint Job 
- Buurtschap Houtstraat 
- Buurtschap De Merel 
- Buurtschap De Leeuwerik  
- All Car Club  
- Liefhebbers van het Leonardusorgel 
- Hoeders van erfgoed Leonardus 
 
Stemgerechtigde deskundige kandidaat: 
- Kunstenaar Luc Maris 

 
Na een korte voorstelling van deze nieuwe verenigingen/personen worden deze aanvaard door AV. Vanaf 
heden worden zij als volwaardig lid beschouwd van de cultuurraad. 
De afwezige verenigingen kunnen nog niet worden aanvaard omdat er geen afgevaardigde aanwezig blijkt.  
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8. Kasverslag: jaaroverzicht in en uitgaven cultuurraad 2018 

Bedrag op zichtrekening op 01-01-2018 
   

12 327,42 € 

 
    

 UITGAVEN 
   

 
    

Uitbetaling projectsubsidies:  
   

495,23 € 

Uitbetaling filmpje cultuurprijs    1 866,24 € 

Inbreng  feeeest in het park 
   

7 306,57 €  

Werkingskosten 
   

161,27 € 

Bankkosten 
   

20,84 € 

Uitzonderlijke subsidie buurtschappen 
 

 
 

750,00 € 

ATV Vertelling 
 

 
 

2 526,35 € 

 
    

  
 TOTAAL uitgaven 13 126,50 € 

     

 
INKOMSTEN 

   
 

    

Feeeest in het park: 
   

8 031,10 € 

Gemeente Brecht: subsidies: 
   

4 650,00 € 

   
TOTAAL inkomsten 12 681,10 € 

   
 

 

Huidig bedrag zichtrekening 
   

11 882,02 € 
 

   

 

        
 

 
 
 

9. Subsidies voor cultuurverenigingen 

 
9.1 Basissubsidie 

€100 mits aanwezigheid op AV voor stemgerechtigde verenigingen met aantonen van een jaarwerking. 
In 2018 werd er voor € 20.601 basis- en werkingssubsidies verdeeld onder de erkende 
cultuurverenigingen 

 
 

9.2 Werkingssubsidie 
Te verkrijgen door organisatie van activiteiten binnen ‘normale’ werking in subsidiedossier (d.m.v. 
puntensysteem en bewijsmateriaal) 
 
Aandachtspunten bij het invullen van subsidiedossier: 

 Jaaractiviteit moét toegankelijk zijn voor brede publiek 



 

 

 Er dienen bewijsstukken worden bijgevoegd voor het aantonen van de activiteit : 
- deelnamebewijs staat op website 
- 1 ticket van voorstelling of flyer niet voldoende 
-  foto, mailverkeer,… 
- geen bewijsstukken, geen punten ! 
 

 1 activiteit slechts 1 keer inbrengen (uitz. vraag 23 en 24) 
 

9.3 Projectsubsidie     
De gemeentelijke cultuurraad kan een projectsubsidie toekennen aan verenigingen welke lid zijn van de 
cultuurraad indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:  
- Het betreft een cultureel evenement opgevat als een buitengewoon initiatief, ingericht door de 
vereniging, dat de werking van de vereniging overstijgt. Organisatoren worden extra aangemoedigd 
nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. 
Er is een financieel risico voor de vereniging aan verbonden.    
Om een correcte budgettering mogelijk te maken worden projecten die plaatsvinden van januari tot en 
met juni aangevraagd voor 31 oktober. Projecten die plaatsvinden van juli tot december worden 
aangevraagd voor 30 april. De cultuurraad stelt jaarlijks in januari de maximaal te verdelen subsidie vast 
op basis van de beschikbare middelen. 
 
Volgende verenigingen dienden een projectaanvraag: 
 

 KH De Eikel: optreden met Johny Voners - nummers van Aznavour 
 

 Gezinsbond Sint Job en Brecht: iedereen ontbijt - ontbijt voor iedereen 
 

 Geschied- en Oudheidkundige Kring: voetspoor 2 
 

9.4 Uitzonderlijke subsidie voor buurtactiviteiten 
De cultuurraad wil buurtschappen aanmoedigen om de onderlinge samenhorigheid en sociale cohesie 
te verhogen. Daarom werd in 2018 een extra vergoeding uitgekeerd aan gebuurten die in dit kader 
activiteiten organiseerden of feesten opvrolijkten. 
o Onkosten voor activiteiten worden tot max van 150 € terugbetaald 
o Vooraf aanvraag indienen (zoals bij projectsubsidie)  
o Onkosten aantonen met bewijzen  
o 1 vergoeding per vereniging  
o Niet geldig voor aankoop van eten en drinken  
 
In 2018 werden 7 aanvragen ingediend: Welkomstraat, Hensel-Molenberg, Eester, P. Wabbeslaan, 
Eyndovensteenweg, Biest, De vondel. 
De uitzonderlijke subsidie wordt verlengd in 2019. 

 
 

 
10. Overzicht en adviezen werkjaar 2018 

 
10.1 Toekenning subsidies 
In januari worden de invuldossiers verstuurd voor het voorbije werkjaar.  



 

Extra dank voor de leden van raad van bestuur. Zij maken zich een 3 à 4 maandagavonden vrij om de 
dossiers objectief te beoordelen en te verbeteren. 
 
10.2 Straatnamen: 

 De Catersplein: Het binnengebied grenzend aan de woningen gelegen Zandstraat 80 tot en met 88 
in Sint Job werd verkaveld. Om toegang te verlenen tot deze nieuwe kavels wordt er een nieuwe 
wegenis voorzien. De meeste woningen worden gerealiseerd rond een centraal groen plein 
waarrond het autoverkeer circuleert. Aangezien het karakter van dit project werd aangeraden om 
voor een straatnaam te kiezen met -plein. 
De cultuurraad gaf De Catersplein als advies met de verwijzing naar familie van baron De Caters 
die in verleden daar mogelijks eigendommen hadden. 

 

 Ganzendries: Aan de Kempendries en de Schoolstraat in het centrum van Brecht is een vergunning 
afgeleverd voor het verkavelen van gronden. Op advies van de geschied- en oudheidkundige kring 
werd er gekozen voor de nieuwe straatnaam Ganzendries: als verwijzing naar watervogels in de 
plas in omgeving. 

 
10.3 Atv-vertelling: 
Op maandag 13 augustus organiseerde de cultuurraad de atv-vertelling. Bij mooi weer zou deze plaatsvinden 
in het Gemeentepark, maar helaas viel er die dag te veel regen. Ondanks het slechte weer hadden we toch 
een grote opkomst: Raf Coppens speelde zijn voorstelling 2x voor een volle zaal. Achteraf kon het publiek 
nog genieten van een gratis Bolleke De Koninck. We kregen vele positieve reacties. 
 
10.4 5e editie Feeeest in het park: 
Ondertussen al een vaste waarde in Brecht. Samen zetten  we de zomer in op een gezellige manier. 
Ook vorig jaar was feeeest opnieuw een groot succes 
Er wordt achter de schermen opnieuw gewerkt aan een programma vol beleving, acts, muziek en theater. 
Nieuwe datum zaterdag 29 juni 2019. Verenigingen die willen meewerken kunnen zich aanmelden bij 
marie.geysen@brecht.be 
 
10.5 Nieuwjaarke zoete: 
Traditiegetrouw trekken de laatste dag van het jaar heel wat kinderen zingend door de straten. Ook in onze 
drie deelgemeenten van Brecht leeft deze gewoonte. Gewapend met een zingzak, muts, sjaal en hun stem 
gaan kinderen van deur tot deur om wat snoep of een centje bij elkaar te zingen. Met hun lied wensen de 
kinderen de toeschouwers een voorspoedig nieuwjaar. 
Feit is echter dat er jaar na jaar opvallend minder Brechtse zangertjes van deur tot deur gaan. Om te 
vermijden dat deze prachtige dorpstraditie verloren gaat, slagen de vrijetijdsdiensten dit jaar de handen in 
elkaar en werkten een actie uit om het nieuwjaarszingen nieuw leven in te blazen. Dit gebeuren zorgt immers 
voor meer sociale cohesie tussen de inwoners, brengt onze gemeente in beweging en heeft ook vanuit 
cultureel oogpunt een gemeenschapsvormende functie. 
  
Vanuit de vrijetijdsdiensten zal er een oproep gelanceerd worden naar de Brechtse inwoners om mee op pad 
te gaan op oudejaarsdag. Bovendien krijgen alle kinderen van de derde keuterklas tot het zesde leerjaar via 
de Brechtse scholen een leuke zingzak mee. Verder zullen ook de Brechtse handelaars een affiche 
ontvangen die zij kunnen uithangen als zangers welkom zijn. 
  
Ook willen we JULLIE, onze Brechtse verenigingen warm aanmoedigen om zelf initiatieven te ondernemen 
in de verschillende deelgemeenten als extra animatie en fun tijdens het nieuwjaarszingen. Zo kan je jouw 
vereniging extra in de kijker zetten en je warm hart laten zien voor onze Brechtse zangertjes (en hun ouders). 



 

Je zou bijvoorbeeld een winters tentje kunnen voorzien met warme Chiro-chocomelk, een hartverwarmend 
KLJ borreltje voor de ouders, een zoete KVLV-pannenkoek, een hartige Femma-wafel, een Jeugdhuis 
miniparty met de nodige beats, of een sportieve doe-activiteit op het parcours, ... Of je kan verkleed in je 
clubuniform met de nodige zotte attributen onze zangertjes helpen oversteken? Inspiratie en mogelijkheden 
in overvloed! 
 
10.6 Stavaza ’t centrum: 
Opening voorzien in het weekend van 15 mei. 
Intern wordt het gebruikersreglement en reservatiesysteem onder de loop genomen. 
Er volgt en info- en gebruikersvergadering (datum wordt nog gecommuniceerd) 
 
 
 

11. Procedure: nieuwe samenstelling cultuurraad 

In 2019 zal elke vereniging hun lidmaatschap van de cultuurraad moeten hernieuwen (ledenlijst, statuten, 
samenstelling bestuur) 
 
Ook zal er een nieuw dagelijks bestuur worden samengesteld. De Raad van Bestuur is samengesteld uit 10 leden 
verkozen uit de Algemene Vergadering. 
Deze raad vergadert maandelijks uitgezonderd juli en augustus (telkens laatste maandag van de maand) 
 
De leden zijn Els Breugelmans (CD&V), Alois Brosens (Dartsclub), Rein Schiltz (Buurtschap Sterrenbeeldenwijk 
Sint Job), Willem Verheyen (voorzitter), Vera Vercauteren (Femma Sint Job), Janssens Frans (toneelkring Vertoli) 
en Tim Van Der Stighelen ( Festivalfabriek). 
 
Heb je interesse om ons team te versterken? Neem contact op via marie.geysen@brecht.be of  
03 660 28 30 

 
 
 

12. Boek: de geschiedenis van Brecht 

 
Elke vereniging aanwezig op de Algemene vergadering krijgt het boek over de geschiedschrijving van brecht 
cadeau. 

 
 

 
13. Varia 

 
In het voorjaar wordt een nieuwe Oppepper georganiseerd.  
Er wordt aan de leden van de algemene vergadering gevraagd om top 3 van workshops/vormingen door te geven. 
(resultaten in vet) 
- Alternatieve aandachtstrekkers 
- Brainstormen, het creatieve denken 
- Conflicthantering en geweldloze communicatie 
- De vrijwilligerswet uitgeklaard 
- Een nieuwsbrief maken met Mailchimp 
- Een website voor je vereniging 
- Eerste hulp bij projecten schrijven 
- Feedback geven en ontvangen 



 

- GDPR (of AVG) 
- Interculturele communicatie 
- Nieuwe vrijwilligers aantrekken 
- Onze vereniging op Facebook (voor beginners) 
- Onze vereniging op Facebook (voor kenners) 
- Pers en promotie 
- Projectdossier of wafelenbak? 
- SABAM en billijke vergoeding 
- Sociale media in jouw vereniging 
- Vergaderen … pfff! 
- Vrijwilligers motiveren 
- Wervend schrijven 
- Zonder winst geoogmerkt 
-   Andere…. 
 
 
14.  Zoete Afsluiter aangeboden door cultuurraad 

 
 
 
 

 
Voorlopige datum Algemene Vergadering 2019: maandag 2 december 2018 – 20.00 uur 

 
Feeeest in het park : zaterdag 29 juni 2019 

 

 


