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1. Toelichting gemeentelijk MJP 2014-2019 en budget cultuur
Tijdens de vergadering van 4 december 2017 wordt aan de cultuurraad het beleidsdomein 7 ‘cultuur en
vrije tijd’ uit de meerjarenplanning 2018-2013 voorgelegd. De burgemeester licht de krachtlijnen uit de
meerjarenplanning van de gemeente toe en zet hierbij volgende onderwerpen uiteen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

verderzetten van beleid en blijven investeren in cultuur
bouw ontmoetingscentrum Sint Lenaarts – bouwvergunning wordt verwacht in december 2017,
aanvang werken Van Roey voorzien op 15 januari 2018.
heropening Kempuseum voorzien in 2018.
geschiedschrijving van Brecht
inrichten evenementen voor groot publiek (feeeest en Sint Job Zomert)
aanpak toegankelijkheid gemeenschapscentrum wordt opgenomen bij renovatie gemeentehuis
toelage cultuurraad
toelage cultuurverenigingen
subsidie muziekinstrumenten en partituren

De algemene vergadering heeft geen opmerkingen of vragen en geeft na stemming gunstig advies bij het
MJP.

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering (05/12/2016) wordt zonder opmerkingen of verdere vragen
aanvaard.

3. Opvolging ledenbestand
De volgende verenigingen/personen namen het afgelopen werkjaar ontslag als lid van de cultuurraad:
o

FV Tribute

De volgende verenigingen/personen stellen zich kandidaat als lid van de algemene vergadering:
Stemgerechtigde vereniging:
o Schijvenspel Moed&Eendracht
o Buurtschap P. Wabbeslaan
o Buurtschap De blikken doos
o Buurtschap Händellaan (afwezig)
Stemgerechtigde deskundige kandidaat:
- Kunstenaar Staf Ghysebrechts
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 vereniging kan nog niet worden aanvaard omdat er geen afgevaardigde aanwezig blijkt.

4. Kasverslag

Bedrag op zichtrekening op 01-01-2017

€ 8 666,94

UITGAVEN
Uitbetaling projectsubsidies
Parochie Sint Michiel
Leesclub

€ 232,00
€ 226,20

Geschenkmand van de jaarvergadering

€ 99,18

Feeeest in het park

€ 1 446,23

Gemeente Brecht

€ 79,81

Bankkosten

€ 12,64

Oppepper

€ 356,00

TOTAAL uitgaven

€ 2 452,06

INKOMSTEN
Feeeest in het park

€ 2 759,80

Gemeente Brecht - subsidies

€ 4 650,00

TOTAAL inkomsten
Huidig bedrag zichtrekening

€ 7 409,80
€ 13 624,68

5. Projectsubsidies 2017
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 in voor 2017:
o
o

Festivalfabriek: concert kabouter Trommelijn
Leonarduskoor: dubbelconcert

Toekenningsvoorwaarden voor projectsubsidie:
De gemeentelijke cultuurraad kan een projectsubsidie toekennen aan stemgerechtigde 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.
- Het project wordt aangeboden aan een breed publiek. Hiertoe wordt een adequate publiciteit
Gevoerd. Het wordt gepresenteerd als een gezamenlijke inrichting met de gemeentelijke
cultuurraad.
- Het project heeft geen commerciële doeleinden en is niet politiek getint.
- De activiteit vindt plaats in één van de Brechtse gemeenschapscentra of een ander door de
cultuurraad goedgekeurd gebouw of locatie.
- De kosten dienen bewezen te worden aan de hand van facturen of ondertekende
overeenkomsten.
- De vereniging stelt 5 vrijkaarten ter beschikking aan bijzondere doelgroepen (kansarmen).
- Naast de naam van de vereniging, de datum en de aard van het evenement moet er ook een
kosten-batenanalyse (uitgaven minus geraamde inkomsten) bijgevoegd worden en een
motivering van het project (doelstelling/doelpubliek). De aanvraag dient te gebeuren bij middel
van het hiertoe bestemde formulier.
- De subsidie dient door de raad van bestuur goedgekeurd te worden. De raad van bestuur kan
een vertegenwoordiger(s) van de vereniging vragen om een toelichting te geven aangaande het
project.
- Indien voor een evenement een projectsubsidie wordt toegekend, komt het niet in aanmerking
voor werkingssubsidie of enige vorm van andere subsidie.
- Subsidies kunnen enkel goedgekeurd worden wanneer het budget van de cultuurraad het toelaat.
- In geval van vastgestelde fraude worden geen subsidies uitgekeerd.

6. Nieuw: subsidie voor buurtschappen
De cultuurraad wil buurtschappen aanmoedigen om de onderlinge samenhorigheid en sociale cohesie
te verhogen. Daarom zal in 2018 een extra vergoeding worden uitgekeerd aan gebuurten die in dit
kader activiteiten organiseren of feesten opvrolijken.
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

7. Bevraging
o
o
o

Welke aankoop adviseert uw vereniging aan de cultuurraad?
Hoe kan de cultuurraad uw vereniging beter ondersteunen?
Welke activiteiten kan uw vereniging niet of onvoldoende uitoefenen door gebrek aan infrastructuur of
middelen?

8. Overzicht adviezen aan CBS in 2017
-

Toekenning subsidies:
In 2017 werd er 20.198 € verdeeld onder de stemgerechtigde verenigingen.

-

Straatnamen:
1. Kwikstaartlaan en Leeuweriklaan:
Situering: verbinding met projectzone gelegen aan Henri Dunantlei en de Zandblok in Sint Job
= Het gebied waar de projectzone zich bevindt, wordt Leeuwrik genoemd. Om de link naar deze naam
te behouden adviseert de cultuurraad de namen Kwikstaartlaan en Leeuweriklaan
2. Kocksteepad:
Situering: trage wegverbinding (eerder padje) aan het Schoolplein en de Lessiusstraat
= de nieuwe residentie heet Kockstee. Stee verwijst naast klein huisje. Kok verwijst naar een bakkertje
(er is ook sprake van 'Koekstee') die ooit in één van de kleine huisjes heeft gewoond in de
Lessiusstraat. Op deze plek zijn de nieuwe woningen ingepland.
3. Sint-Michielsweg:
Situering: Insteekweg aan de Lessiusstraat Brecht centrum naar Lusthof
= verwezen naar patroonheilige van Brecht

-

Werkgroep Kunstwerken:
brainstorm over vernieuwing biënnale of kunstroute

-

Werkgroep podiumkunsten:
vernieuwing ‘t Centrum Sint Lenaarts

9. Subsidiedossiers
Voor stemgerechtigde leden geldt art. 8 van het huishoudelijk reglement:
Om in aanmerking te komen voor basissubsidies, moeten de plaatselijke cultuurverenigingen die
aangesloten zijn bij de gemeentelijke cultuurraad, deelnemen aan de algemene vergaderingen van de
gemeentelijke cultuurraad.
Eventuele verontschuldigingen (schriftelijk) dienen gemotiveerd te zijn en worden beoordeeld door de raad
van bestuur.
Let op:
-

-

Verenigingen krijgen enkel eigen puntenblad doorgestuurd
Jaaractiviteit:
moét toegankelijk zijn voor brede publiek
Bewijsstukken:
 deelnamebewijs steeds laten aftekenen door organisatie die je bezoekt
 een ticket van voorstelling of flyer niet voldoende
1 activiteit slechts 1 keer inbrengen (uitz. Vraag 23 en 24)

Het volledige subsidiereglement kan worden nagelezen op de website van gemeente Brecht. Het dagelijks
bestuur voorziet telkens een infomoment over het invullen van het subsidiedossier.

10. Retributiereglement
Op regelmatige basis verrichten de diensten van het gemeentebestuur van Brecht prestaties in de vorm
van herstel van schade veroorzaakt door derden of het opruimen van achtergelaten afval. Het is daarom
aangewezen dat er een duidelijke regeling wordt vastgelegd die de gemeente toelaat correct de geleverde
prestaties door te rekenen aan de schadeveroorzaker of de vervuiler. Het is aangewezen om het reglement
op het opruimen van sluikstort op te heffen en de inhoud van dit reglement mee op te nemen in onderhavig
retributiereglement. Dit bevordert de leesbaarheid en toepasbaarheid van het reglement
Reglement in bijlage

11. Oproep: nieuwe leden in raad van bestuur
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).
Hebt u interesse om ons team te versterken? Neem contact op via marie.geysen@brecht.be of
03 660 28 30

12. Varia
Oproep cultuurcafé – maandag 11 december 2017

13. Voorstelling genomineerden cultuurprijs 2018
De genomineerden werden in primeur voorgesteld op de algemene vergadering.
o

Stemmen kan via www.brecht.be/cultuurprijs

o

Je mag slechts op één genomineerde stemmen.

o

Elke inwoner van Brecht mag slechts één stem uitbrengen.

o

Je stem kan je uitbrengen van 5 tot en met 17 december 2017.

o

De genomineerde met het meeste aantal stemmen wint de publieksprijs.

GENOMINEERDEN:
Cara Verschraegen :
Op haar vijfde vertelde Cara haar ouders dat ze ballerina wilde worden. Het begon met één uur ballet per
week, op haar tiende waren dit er al acht per week.
Cara is ondertussen geëvolueerd naar een sierlijke danseres met een sterke klassieke techniek, nationaal
en internationaal gewaardeerd. Ze beheerst verschillende stijlen, zoals neoklassiek, modern en eigentijds.
Op haar palmares staan reeds tal van prijzen zoals goud en Le grand prix d’artistique tijdens Concours
International de Danse Classique de Toulon in 2015, goud voor haar soloprestatie op ‘Tanzolymp’ in Berlijn.
Voor haar prestatie op de Munich International Dance Competition werd ze onlangs nog beloond met een
beurs voor hun zomerschool.
Roos Van Rompaey :
Roos is haar ganse leven al creatief bezig. Door een éénmalige cursus leerde ze klei kennen en wilde er
onmiddellijk meer van weten. Daarom volgde ze aan IKO te Hoogstraten de opleiding keramiek. Hierna
volgde een driejarige opleiding aan de stedelijke academie voor schone kunsten te Turnhout. Ze ontdekte
dat klei je toelaat om te communiceren in een taal waar geen woorden voor nodig zijn.
Roos heeft ondertussen al meer dan tien jaar een eigen atelier waar ze cursussen organiseert. Ze
ondersteunt mensen in het ontdekken van hun eigen creativiteit. Jaarlijks wordt het werk van haar cursisten
tentoon gesteld in haar tuin.

Mark Dedrie :
Marc heeft ruim 30 jaar ervaring in de kunstwereld, als beeldhouwer in bronzen sculpturen. Hij runt zijn
eigen atelier en exposeert bij gerenommeerde galerijen in binnen- en buitenland. Zijn bronzen sculpturen
zijn te vinden in talloze openbare parken en kasteeltuinen. Marc is vooral gekend voor zijn vogels, in
verschillende kleuren en uitvoeringen. Aan talrijke vijvers kan je zijn witte zwanen zien staan.

K. Fanfare Vlijt en Eendracht :
Geen traditionele fanfare met zware concertwerken maar een toffe groep die bekende, aanstekelijke en
dansbare muziek brengt voor jong en oud.
152 jaar geleden begon Vlijt en Eendracht als zangvereniging tijdens de officiële inhuldiging bij het
standbeeld van Mudaeus op het Gemeenteplein om zo verder te evolueren naar een volwaardige fanfare.
Momenteel telt de fanfare een 25-tal vaste muzikanten onder leiding van dirigent Ronny Verheyen.
Ze brengen verschillende genres van Bigband over Ballroom tot bekende hits en schlagers. Naast dit
repertoire is er ook de marching band, een eigen drumband die optochten of stoeten opvrolijkt met gekende
en leuke stapmarsen.
Jan Wouters :
Jan Wouters werd genomineerd omwille van zijn ruim dertigjarige loopbaan als auteur van jeugd- en
schoolboeken. Dit jaar werd het nieuwe boek ‘Voetspoor, op tocht door het Brechtse verleden’
gepubliceerd. Jan is gekend bij vele kinderen als leerkracht godsdienst in lagere school De Sleutelbloem en
De Schakel. Ook schreef hij regelmatig mee aan kindertijdschriften Zonnestraal en Zonnekind. Jan
regisseerde tal verschillende jeugdmusicals en schreef verschillende liederen. Zijn teksten zijn modern en
toegankelijk.
Geburenblad De Brug :
Einde 1988 ontsproot bij bezieler Jef Hofmans het idee om een geburenblad te maken. De bedoeling was
om informatie te geven over aankomende activiteiten, maar ook om wat extra-geburen-info te geven. De
voorbije 29 jaar groeide het blad van 4 naar 20 bladzijden.
Intussen is het geburenblad een vast gegeven in de buurt geworden, een vaste bron van weetjes,
informatie en verhalen. Op deze manier vervult het geburenblad ook een belangrijke
gemeenschapsvormende functie.
Parkhappening :
Al 20 zomers brengt de Parkhappening jong en oud bij elkaar en werkt een stevige vriendengroep keihard
om dit event te realiseren. Parkhappening is een initiatief van de vriendenkring van Brecht, een vereniging
die als belangrijkste doel heeft gemeentepersoneel samen te brengen tijdens een aantal gezellige
activiteiten en uitstappen.
Iedere maandagavond in juli is iedereen welkom in het gemeentepark van Brecht voor de Parkhappening.
Gemiddeld zakken wekelijks zo'n 1500 bezoekers af naar het gemeentepark. Genieten van muziek,
ondertussen een pintje drinken, een praatje slaan en een spetterend vuurwerk zijn de vaste ingrediënten.
Brechts Oorlogsmuseum – Wally Schoofs :
Wally Schoofs is in Brecht beter gekend als dé deskundige over WO I en II. Wally heeft zich verdiept in de
geschiedenis van WO II. Hij schreef in 2005 het boek ‘De Slag om Brecht’, waarin aangrijpende Brechtse
verhalen in de Tweede Wereldoorlog worden geschetst. Om de herdenkingen van de Eerste en Tweede
Wereldoorlog kracht bij te zetten werkte Wally een aantal projecten uit. Tentoonstellingen, het monument
‘Winters Bridge’, de ‘Schervenmuur’ en de herdenking op het Lochtenbergplein zijn hier enkele
voorbeelden van. Daarnaast werkt hij voor erfgoedwandelingen en bustoers samen met de dienst erfgoed
waarin hij uitstappen begeleidt. Wally was ook actief betrokken bij het opruimen en herstellen van oude
bunkers aan de Kempische Vaart.

Voorlopige datum Algemene Vergadering 2018: maandag 3 december 2018 – 20.00 uur

