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1. Goedkeuren vorig verslag 

Rechtzetting: Ludo Theunissen was aanwezig tijdens de vergadering (werd niet vermeld). 

Het vorige verslag werd goedgekeurd.  

 

2. Opvolging ledenbestand 

Frans Janssens neemt ontslag als lid van het dagelijks bestuur. Hij blijft nog wel actief binnen de cultuurraad 

als lid van toneelkring Vertoli. 

Het dagelijks bestuur wil Frans bedanken voor zijn jarenlange en trouwe inzet met een streekproductenmand. 

(lokaal aankopen bij Positive Vision). Marie vraagt aan Vera om de mand online aan te kopen en ze bij hem 

thuis te laten bezorgen met een boodschap van de cultuurraad. 

 

3. Kasverslag 

Ongewijzigd. 

    

4. Opvolging projectsubsidies 

/ 

 

5. Opvolging uitzonderlijke subsidie buurtschappen 

/ 

 
6. Uitstel Algemene Vergadering 

Normaal vindt de jaarlijkse Algemene Vergadering van de cultuurraad plaats in de eerste week van december. 

Omwille van corona zal deze niet worden georganiseerd. Van zodra de maatregelen versoepelen en dit 

opnieuw toelaten zullen we inzetten op netwerken en herlancering van verenigingen. 

 



 

7. Vrijetijdsprotocol 

Via deze weg wenst het dagelijks bestuur graag nog te reageren op het vrijetijdsprotocol met enkele 

aandachtspunten: 

Het dagelijks bestuur begrijpt de intentie van het protocol en ondersteunt het inhoudelijke luik. Het protocol is 

zeer streng en heeft vooral grote impact op onze Brechtse jeugd en kinderen.  

De cultuurraad is echter wel teleurgesteld in het proces en de manier van communiceren. De timing van de 

webinar bracht veel verwarring bij de verenigingen: de regels op federaal en Vlaams niveau waren op dat 

moment nog streng, de cijfers begonnen toen net te zakken. Ook werden de verenigingen niet betrokken bij 

de opmaak van het protocol. Het was louter éénrichting. Het creëren van een draagvlak is van cruciaal belang 

bij het opvolgen en naleven van de opgelegde regels. Dit is een gemiste kans. De manier van communiceren 

voelde voor vele verenigingen aan als een slag in gezicht voor alle moeite die al werd gedaan en acties die 

werden ondernomen om hun werking corona-proof te maken. 

 
8. Besteding noodfonds verenigingen 

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

Opmerking: door de administratie worden te vaak te lange mails gestuurd, info gaat verloren. 

Indien er interesse en vraag is kan er een online info-sessie worden georganiseerd, op maat van de 

cultuurverenigingen (bv. inspiratie voor invullen van dossier). 

 

Terugbetaling lidmaatschap: 

Vrijetijdsbeleving beïnvloedt sterk het welbevinden en het welzijn van mensen en draagt bij aan de 

maatschappelijke integratie en participatie aan de samenleving. Daarom wil de gemeente ervoor zorgen dat 

Brechtse jongeren ook in tijden van de Corona-pandemie kunnen participeren aan het vrijetijdsleven. Zo 

kunnen alle Brechtse kinderen en jongeren (geboren in 2002 of later) daarom rekenen op een 

tegemoetkoming van 25 euro op het inschrijvingsgeld dat ze betalen bij een Brechtse vereniging. Zo worden 

jongeren gestimuleerd om actief te blijven in het lokale verenigingsleven en krijgen de verenigingen nog een 

extra duwtje in de rug. 

 

De cultuurraad vindt dit een enorm positief initiatief.  

Aandachtspunt: de mensen die deze toelage het meest nodig hebben vinden vaak de weg niet of onvoldoende 

naar de toelage. Daarom is het belangrijk om OCMW, welzijnsdienst, welzijnsschakels, scholen,…mee te 

betrekken om deze boodschap te verspreiden.  

Marie neemt dit op met Kris Van Dijck 

 



 

9. Nieuwe straatnaam 

Leerlingen stelden een top 3 samen voor het nieuw aangelegde straatje naast De Schakel.  

1) Huppeldepupstraatje 

2) Schakellaan 

3) De Leerlaan 

De cultuurraad adviseert het CBS de naam “Huppeldepupstraatje”. 

Dit is een frisse, jeugdige en ludieke naam. Deze zal nooit gebruikt worden in briefwisseling en zal geen 

huisnummers kennen. 

 

10. Project subsidiedossiers 

Vanuit de cultuurraad is er een grote behoefte om de subsidiedossiers te vernieuwen. 

- Inhoudelijke luik: huidige vorm is achterhaald. Niet enkel belonen op prestatie en reguliere werking. We 

willen naar een systeem dat verenigingen stimuleert voor vernieuwde ideeën. We willen verenigingen 

uitdagen en ondersteunen om hun werking naar een hoger niveau te tillen. 

- Foutenmarge 

- Vorm van indienen: naast papieren versie ook digitaal platvorm 

- Soorten verenigingen? Er is een grote verscheidenheid aan de cultuurverenigingen: muziek, 

podiumkunsten, buurschappen, gildes, wandelclubs, unizo, schoolcomité, hobbyclubs, 

levensbeschouwelijke verenigingen… Het huidige reglement is moeilijk toe te passen op alle 

verenigingen.  

Wie mag er een dossier indienen, m.a.w. welke verenigingen hebben recht op subsidie? Duidelijk 

onderscheid maken. Sommige verenigingen willen enkel gebruik maken van uitleendienst. Verenigingen 

die niet thuishoren bij sport komen vaak bij cultuur terecht. 

 

De cultuurraad is daarom strek vragende partij om de huidige reglementen te herschrijven en wil tegen 

uiterlijk 2022 met het vernieuwde subsidiesysteem werken. 

 

11. Varia 

 
11.1 Kunstwerken 

Schepen Frans Van Looveren licht toe: 

Jaarlijks beschikt de gemeente over investeringsbudget van €40.000 te besteden aan kunstwerken in 

openbare ruimtes.  



 

Frans uit de wens om ‘deze moeilijke corona-periode’ te vereeuwigen in een kunstwerk, met de nadruk 

op de positieve boodschap: thema verbondenheid. 

Input cultuurraad: 

- Dit thema kan ook dienen als alternatief voor de biënnale 

- Is het een idee om een “open call” te richten naar kunstenaars van Brecht, bv. rond het thema ‘emoties 

van de afgelopen maanden’? 

- Tentoonstellen in lokale etalages of in de tijdelijke exporuimte van het Kempuseum 

- Lokaal talent laten mentoren door meer gevestigde kunstenaars 

- Verschillende kunstdisciplines aan bod laten komen. 

 

Marie licht toe: Verschil kunstenbeleid en kunstenaarsbeleid. 

In het (lokale) beleid met betrekking tot kunst en kunstenaars kan een onderscheid worden gemaakt 

tussen kunstbeleid en kunstenaarsbeleid. In het kunstbeleid staat de professioneel-artistieke kwaliteit 

van het werk centraal, terwijl in het kunstenaarsbeleid de sociaal-economische positie van kunstenaars 

het uitgangspunt is. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij keuze opdracht, activiteit, budget,…  

 

10.1  Actie Nieuwjaarke zoete  

Traditioneel is het in heel Brecht op 31 december druk en gezellig. Heel wat kinderen gaan van deur tot 

deur om hun nieuwjaarswensen al zingend over te brengen, ouders doen gezellig een praatje met een 

jenever in de hand. Een mooie traditie, maar het is dit jaar niet toegestaan. 

Alternatief: “Beste stoepwensen” 

De kinderen ontvangen via de Brechtse scholen een doosje stoepkrijt om zo hun kleurrijke wensen en 

tekeningen aan te brengen in het straatbeeld. 

 

Reacties cultuurraad: 

- Leuke actie 

- Weers gebonden, wat als er veel regen valt? Dan valt actie letterlijk in het water. 

- Jammer dat er geen kunstenaar werd gevonden voor een grote street art eyecatcher. Dit zou mooi 

geweest zijn om deze actie meer in de kijker te zetten. 

 

Op vraag van Frans wordt gebrainstormd over een alternatief om deze actie toch op een opvallende 

manier over te brengen: 

- Boodschap in grasveld met voetbalkrijt 

- Lichtboodschappen projecteren op gebouwen (cfr. actie in Brugge). Haalbaarheid wordt onderzocht. 



 

- Welbevinden van Brechtenaar opsmukken: fier op Brecht 

- We willen mensen motiveren om er opnieuw in te vliegen vanaf het moment het terug kan. Gemeente 

moet voortrekkersrol nemen. 

 

Nieuwe digitale vergadering: maandag 18/01/2021 


