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 Verslag   : Maandag 27 september 2021 

voorzitter: Ludo Theunissen 

verslaggever: Marie Geysen 

aanwezig: Els Breugelmans, Stijn Pauwels, Ludo Theunissen, Jennis Georgissen, Vera 

Vercauteren, Marie Geysen, Frans Van Looveren 

afwezig met kennisgeving: Aloïs Brosens, , Liliane Dorekens 

afwezig zonder kennisgeving: / 

 
. 

1. Goedkeuren vorig verslag 

Het vorige verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. Opvolging ledenbestand 

- Jennis Georgissen stelt zich kandidaat als lid voor het dagelijks bestuur. Korte voorstelling 

(woonachtig in Brecht, werkt op Cultuurdienst in Meerhout en ook als vrijwilliger in Kempuseum) 

Welkom! 

 

- Kaartclub De Verenigde Kaarters:  

 Kandidaat stemgerechtigd lid (traditionele vereniging) 

 

- Jawadde events:  

Organiseerde eind juli een pop-up event (bar) tijdens Sint Lenaarts kermis. De vereniging stelt zich 

kandidaat om op die manier gratis gebruik te kunnen maken van de uitleendienst. Verder heeft deze 

organisatie geen actieve werking. Hun initiatief werd voorbije zomer positief onthaald door bewoners. 

Dit is geen traditionele vereniging, maar brengt wel mensen samen. (Gemeenschapsvormend/ socio-

cultureel) 

In de verdere uitrol van het nieuwe erkenningsreglement voor verenigingen dient rekening gehouden 

te worden met dit type verenigingen. (Apart statuut voor éénmalige initiatieven of evenementen?) 

Aandachtspunt: er is een dunne lijn met beroepsactiviteiten van initiatiefnemers.  

 Kandidaat niet-stemgerechtigd lid 

 

3. Kasverslag (Vera Vercauteren) 

Huidig totaal € 9669.26 

 

Het college besliste dat vanaf heden de cultuurraad geen subsidies rechtstreeks aan verenigingen meer 

kan en mag uitbetalen. Hierdoor vervallen: 

- Projectsubsidies (€750) 

- Subsidies voor uitzonderlijke buurtinitiatieven (€150) 

 

De cultuurraad wil in de toekomst verder blijven inzetten op de organisatie van culturele initiatieven, zoals 

de poëziewedstrijd. Ook staat men open voor nieuwe samenwerkingen met jeugd/sport/ouderen… 



 

(zoals eerder georganiseerde digitaal alternatief Paasmaandag). Een eerste idee is om bijvoorbeeld iets 

te organiseren op het domein van de Merel. Marie geeft dit door aan de betrokken collega’s van de dienst 

vrije tijd. De cultuurraad wil een trekkersrol opnemen bij de uitrol van nieuwe initiatieven. Dit is nodig, na 

deze coronaperiode. 

Verder wil men blijven ondersteuning bieden aan verenigingen. 

 

In 2022 wordt opnieuw de cultuurprijs uitgereikt. Volgende vergadering wordt bekeken hoe dit zal worden 

georganiseerd.  

Kan er een vrijwilligersfeest worden georganiseerd? Bv. ‘toffe gast’, cultuurvrijwilliger over de 

adviesraden heen (cfr. Wuustwezel en Meerhout) 

 

4. Opvolging projectsubsidies 

/ 

 

5. Opvolging uitzonderlijke subsidie buurtschappen 

/ 

 

6. Wijziging statuten adviesraden 

Frans Van Looveren overloopt de nieuwe statuten en licht toe. Er wordt eveneens advies gevraagd aan 

de cultuurraad. Dit advies zal toegevoegd worden aan de nota voor de gemeenteraad van oktober. 

 

Intern werken de verschillende diensten ook een sjabloon uit voor het opmaken van een huishoudelijk 

reglement, met uniforme uitstraling en opbouw. De adviesraden kunnen dit sjabloon gebruiken om een 

huishoudelijk reglement op te stellen, met eigen klemtonen.  

 

Opmerkingen en bezorgdheden vanuit de cultuurraad: 

- Er blijft weinig ruimte voor creativiteit voor nieuwe ideeën wegens verplicht opmaken van 

jaarplanning. Dit laat geen marge voor nieuwe ideeën die ontstaan gedurende het werkjaar. 

- Veel druk aan het begin van het jaar voor de opmaak van jaarplanning en budgettering. 

- De jaarlijkse algemene vergadering met alle cultuurverenigingen verdwijnt. Hoe kan er geïnformeerd 

en teruggekoppeld worden? Ook valt het netwerkmoment hierdoor weg. 

- Erkenningsreglement van verenigingen niet meer bevoegdheid van adviesraad. Wie bepaalt welke 

vereniging mag aansluiten bij welke raad? 

- Wat is nog het nut van een adviesraad? Enkel beleidsmatig advies geven over culturele 

aangelegenheden? Momenteel wordt er weinig advies gevraagd vanuit het CBS. 

 

Kansen voor de cultuurraad: 

- Meer ruimte om culturele initiatieven te organiseren (al dan niet in samenwerking met verenigingen) 

- Uitgedaagd om ruimer te denken dan enkel het verenigingsleven 

 

 De cultuurraad geeft positief advies maar betreurt dat het advies wordt gevraagd nadat de beslissing 

al werd genomen door CBS. 

 

 



 

7. Evaluatie poëziecircuit 

- Het initiatief werd positief onthaald door de deelnemers en bezoekers. Er waren een groot aantal 

inzendingen (30-tal). Bovendien was er ook een grote opkomst bij de lancering van het circuit, 

ondanks de voetbalwedstrijd op dat moment en de strenge coronamaatregelen.  

- Leuke samenwerking tussen de leden van de cultuurraad. 

- Jammer van het vandalisme: de borden werden tweemaal vernield. 

- Een openluchttentoonstelling geeft onmiddellijk zichtbaarheid en maakt het project laagdrempelig om 

te bezoeken (gratis). Ook het ideale concept tijdens corona. 

- De cultuurraad is bereid om een nieuwe editie te organiseren volgende lente/zomer. Ook leeft het 

idee om iets uit te werken rond kunst in vitrines. 

 

 

8. Hervorming subsidies 

In het kader van het hervormingstraject rond de subsidiereglementen voor de vrijetijdssector vond er eind juni 

een eerste participatiesessie met de adviesraden plaats. Els Breugelmans, Ludo Theunissen en Stijn Pauwels 

woonden deze bij vanuit de cultuurraad.  

Tijdens deze sessie werd er in dialoog gegaan met de betrokkenen om te bekijken welke zaken elementair 

zijn om te behouden en welke zaken eventueel vervangen dienen te worden. 

Els, Ludo en Stijn ervaarden deze sessie als zeer waardevol. Het is een ambitieus project. De cultuurraad 

heeft vertrouwen in de professionaliteit van de begeleider en verdere aanpak van het traject. 

Opmerking: de cultuurverenigingen verwachten het subsidiedossier begin januari. Het is belangrijk om tijdig 

deze verandering te communiceren. Vindt er toch nog een algemene vergadering plaats? 

  

9. Boer&buiten 

Verschillende leden van de cultuurraad waren aanwezig op ‘Boer&buiten’. Fijn project en mooi uitgewerkt. 

Ook leuk dat er verschillende partners en verenigingen samenwerkten. (Ferm, Fotoclub Eigen Schoon, 

Landelijke Gilde, Vlijt en Eendracht…) Er heerste een leuke sfeer in de binnentuin van het Kempuseum, een 

verborgen parel in het dorp. Kunnen er meer culturele projecten georganiseerd worden in de binnentuin? 

Eventueel in samenwerking met verenigingen een pop-up bar uitwerken? Deze vraag kwam ook van 

verschillende verenigingen en bezoekers! 

 

 
10. Varia: 

 
- Uitnodiging Edelen Ridder Sint-Joris 

- Poort Sint-Joris Gilde is aan vervanging toe 

 

 

Volgende vergadering: maandag 25 oktober – 20:00 GC Brecht 

 


