
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 
 agenda    verslag: Dinsdag 29 september 2020 

vergaderdatum:  
voorzitter: Vera Vercauteren 

verslaggever: Marie Geysen 
aanwezig: Frans Janssens, Alois Brosens, Vera Vercauteren, Els Breugelmans, Liliane 

Dorekens, Stijn Pauwels , Marie Geysen, Frans Van Looveren 
afwezig met kennisgeving:  

afwezig zonder kennisgeving:       
 

 
. 

1. Goedkeuren vorig verslag 

Het vorige verslag werd goedgekeurd. 

 

2. Opvolging ledenbestand 

/ 

 

3. Kasverslag door Vera  

 
            Uitgaven 2020: 

- Vlijt en Eendracht     750.00 € 

- KH de Eikel     750.00 € 

- De Vrienden van Sint-Leonardusorgel   573.09 € 

- gebuurte Den Eester     150.00 € 

- Bankkosten            8.30 €  

- gemeente Brecht      10.15 € 

 

De laatste storting was op 20-12-2019  en bedroeg 4650.00 €, de gemeente subsidie van 2019. 

  

Totaal 12.364.03 €    

 

4. Opvolging projectsubsidies 

Gezinsbond: “Zondags Gezond Eerlijk Ontbijt” dat de vereniging wilde organiseren  op 25 oktober 2020, 

een samenwerking tussen Oxfam-wereldwinkel en Gezinsbond in Sint-Job zal een jaar worden uitgesteld 

omwille van corona. 

 



 

5. Opvolging uitzonderlijke subsidie buurtschappen 

/ 

 
 

6. Terugkoppeling gebruikersvergadering Goorhof 

Begin september vond de jaarlijkse gebruikersvergadering van het Goorhof plaats. Tijdens dit overleg 

werden data voor het volgende seizoen verdeeld onder de verenigingen.  

Paul Vinckevleugel liet weten dat hij een enorme inkomstenverlies heeft omwille van de 

coronamaatregelen.  

 

7. Besteding noodfonds verenigingen 

De cultuurraad is positief over het ontwerp van de besteding van het noodfonds.  

Aanvullingen en opmerkingen: 

Financiële ondersteuning: 

- Cultuurraad stelt zich de vraag of er effectief nieuwe initiatieven genomen zullen worden door de 

verenigingen om nieuwe evenementen te organiseren. Kan Brecht een voortrekkersrol nemen?  Er 

kijn bijvoorbeeld een extra financiële ondersteuning voorzien worden voor verenigingen die helpen 

bij ‘initiatieven georganiseerd door de gemeente’. (cfr. Subsidiedossier).  

- Kan een vereniging ‘in praktijk’ voor een zelfde evenement of activiteit een dubbele tegemoetkoming 

aanvragen? (bv. combinatie A4 tegemoetkoming extra coronamaatregelen + A5 organisatiepremie). 

- Aangewezen om een duidelijk onderscheid te maken tussen kosten of tegemoetkomingen voor: 

Enerzijds dagelijkse werking en anderzijds organisatie van nieuwe initiatieven, activiteiten, 

evenementen. 

Logistieke ondersteuning: 

- Kan er standaard pakket met gratis corona-signalisatie worden aangeleverd aan een vereniging bij 

aanvraag  van organisatie van een evenement? 

- Kan de uitleendienst extra signalisatieboxen voorzien? 

- Actie opzetten via alle communicatiekanalen (BN, sociale media, banners…) van de gemeente: 

‘gezicht/verhaal van de vereniging’ (met leuke hashtag) om verenigingen te promoten, in de 

schijnwerpers te zetten…  

Inhoudelijke ondersteuning: 

- Preventieadviseur: meer uitwerken. Kan politie of brandweer hier ook een rol in spelen? 

 

 

 



 

8. Invulling “domein de Merel” 

- Actief inzetten op de toename van de toeristisch- recreatieve betekenis van het vrijetijdsdomein De 

Merel, met een ongekende mix van natuur, sport, cultuur en vermaak. Daarom is er behoefte aan 

een gedegen en breed gedragen visie waarmee richting en invulling wordt gegeven aan de 

ontwikkeling van het vrijetijdsdomein. 

- Eyecatcher met bovenlokale uitstraling: dit kan een kunstwerk zijn, een uitkijktoren, activiteit, 

toeristische attractie, aantrekkelijke bezienswaardigheden… 

‘Must see, must do’, iedereen wil een instagramfoto met de eyecatcher 

imagobepalend voor Brecht 

- Aantrekkelijk maken van de bunkers: meer zichtbaarheid geven, toegankelijk maken voor publiek, 

expositieruimte. Aftoetsen met natuurpunt wat de mogelijkheden zijn, rekening houdend met de 

vleermuizen. 

- Natuurlijke zwemvijver 

- Voetgangersbrug naar Brechtse heide 

- Evenementenweide met nutsvoorzieningen (krachtstroompunten) 

- Picknick-zone, barbecue in openlucht 

- Natuurlijke attracties voor kinderen 

- Openluchttheater (in een combinatie van natuur en beton): schoolvoorstellingen, vrije voorstellingen, 

optredens, activiteiten verenigingen, atv-vertellingen… 

- Meerwaarde om een ruimtelijk adviseur te betrekken bij de inplanting van het project zodat er een 

mooi evenwicht ontstaat tussen alle takken van vrijetijdsbesteding en leeftijden. (sport – jeugd – 

cultuur).  

- Een ontmoetingsplek creëren voor elke Brechtenaar, hoe aantrekken van niet-tennisliefhebbers? 

- Mogelijkheid voor pop-up initiatieven (een winter- of zomerbar) 

- Kinderparticipatie (opnieuw oprichten van kinderraad, kinderburgemeester): teken je eigen 

droomspeeltuin. Scholen betrekken: welke kansen zien zij? .  

 

 

 

 
 

Nieuwe vergadering: woensdag 28/10/2020 


