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 agenda    verslag: 26/02/2018 

vergaderdatum:  
voorzitter: Willem Verheyen 

verslaggever: Marie Geysen 
aanwezig: Aloïs Brosens, Vera Vercauteren, Willem Verheyen, Tim Vanderstighelen, Els 

Breugelmans, Kris Kenis, Marie Geysen. 
afwezig met kennisgeving: Rein Schiltz 

afwezig zonder kennisgeving:       
 

 
 

1. Goedkeuren vorig verslag 
 

Het verslag van vorige vergadering werd goedgekeurd zonder opmerkingen. 
 

 
2. Opvolging nieuwe leden 

 
Dagelijks bestuur: Liliane Dorekens + Marleen Van Schoor werden op de hoogte gebracht. Nog geen 
reactie terug. (cfr. Verslag januari 208) 
 

 
3. Aanvraag projectsubsidies 

 
- Geen nieuwe aanvragen 
- Festivalfabriek bracht bewijsvoering binnen voor activiteit Kabouter Trommelijn. Vera zal de 

projectsubsidie overschrijven. 
- Vraag van Festivalfabriek: Coverfest wordt dit jaar georganiseerd i.s.m. de jeugdraad. Hierdoor vervalt 

recht op projectsubsidie. 
 
 

4. Kasverslag door Vera  
 
Stand = 10.318,76 euro 
Uitgaven =/ 
 

 
5. Buurtfeest  

 
- Reglement: zie bijlage 
- Vraag buurtschap: 

 
Wij hebben onlangs samengezeten met ons comité van het gebuurt De Vondel en we hebben het idee om 
dit jaar een culturele uitstap naar Antwerpen te maken met ons gebuurt. We denken aan een wandeling in 
Antwerpen met een gids (dialectwandeling.be) 

 
Komt deze activiteit in aanmerking voor subsidiëring? Zoja hoeveel is dat ongeveer? 

http://dialectwandeling.be/


 

Komt de gemeente eventueel tussen in trein/busvervoer? 
 

We zijn nu aan het uitzoeken om het zo toegankelijk mogelijk te maken voor onze leden. Zelf hebben we 
niet veel in kas om bij te spijzen omdat we met voorgaande activiteiten nooit een winstdoel voor ogen 
hadden.  

 
We willen zo vooraf al eens eventjes bekijken wat mogelijk is. 
Dank alvast voor een antwoordje. 

 
 Activiteit kan in aanmerking komen voor uitzonderlijke subsidie wijk- en buurtactiviteiten. 

 
 

6. Buitengewoon Sportief meets Cultuur  
 
Vraag van Liliane Dorekens aan Kris Kenis: 
Bestaat er in Brecht een toneelvereniging voor kinderen met beperking? Kan deze opgericht worden? 
Is hiervoor subsidie? (vraag van moeder) 
 

- Er bestaat nog geen actieve vereniging in Brecht die zich hiermee bezighoudt 
- Deze kan opgericht worden op initiatief van burgers zelf (geen subsidie) 
- Cultuurraad is voorstander van inclusie (cfr. M-decreet) 
- Sportdienst en welzijnsdienst organiseert al jaren “buitengewoon sportief”. Misschien is het een idee 

om als cultuurraad een namiddag te organiseren voor kinderen met beperking: ze te laten 
proeven/kennismaken met cultuur (bv, verschillende workshops aanbieden rond muziek, toneel, koken, 
crea…) 
 Aftoetsen bij verenigingen (wie wil mee een activiteit inrichten, organisatie bij verenigingen houden) 
 Voorstel lanceren op algemene vergadering ? 
 
 

7. Atv vertelling 
 

Afgelopen jaren werd in het gemeentepark van Brecht 2 keer een atv-vertelling georganiseerd (Warre 
Borgmans en Johan Petit). Dit was telkens een groot succes.  
Cultuurraad heeft het idee om zich hiervoor opnieuw kandidaat te stellen bij ATV. 
 
De gezellige - en gratis - vertelavonden doen wekelijks een andere gemeente of district aan. ATV zorgt 
voor een verteller met een mooi verhaal en De Koninck schenkt een gratis Bolleke of een ander nieuw bier. 
De bezoeker hoeft enkel z’n eigen stoeltje mee te brengen en maakt zo een kwalitatief hoogstaand 
evenement mee in uw gemeente.  
   
Elke maandagavond (vanaf 20u) zijn we te gast op een andere mooie locatie. Ook dit jaar kunnen 9 
Vertellingen georganiseerd worden tijdens de zomervakantie.  
   
ATV zorgt voor de nodige promotionele ondersteuning d.m.v. een uitgebreide campagne via TV, online en 
sociale media.  Maar ook advertenties in kranten als Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws, én de 
uitgebreide radiocampagne op Nostalgie, kondigen elke Vertelling aan.  Het totale mediabudget voor de 
Vertellingen van 2018 bedraagt circa 160.000 euro.  
   
ATV verwacht volgende ondersteuning van de gemeente of het district:  



 

· gemeente stelt voor de Vertelling een prachtige openluchtlocatie ter beschikking (in een groene 
(park)omgeving, nabij kastelen, hoeves, historische gebouwen, …). Deze locatie dient ruimte genoeg te zijn 
om +- 1.500 personen te ontvangen.  
· Ook een binnenlocatie bij slecht weer staat ter onzer beschikking. Deze heeft een minimale capaciteit 
van 800 personen. Wij denken daarbij aan een sporthal, cultureel centrum, feestzaal, loods of iets 
gelijkaardigs.  
· gemeente staat in voor de nodige ondersteuning op praktisch vlak m.n. elektriciteit, water, podium, 
nadarhekken en evt. vlaggenmasten. Ook voorziet u in de nabijheid van de locatie voldoende 
toiletmogelijkheden (in een aanpalend gebouw of via mobiele WC’s).  
· gemeente is bereid 2.000 euro excl. BTW te voorzien als tussenkomst in een deel van de kosten voor 
de organisatie, verteller en PA.  
· gemeente promoot de ATV Vertelling in uw gemeente of district via de beschikbare kanalen: website, 
nieuwsbrief, cultuurkrant, informatieblad, informatieborden enz. Wij bezorgen u eveneens de nodige 
foldertjes.  
 
ATV zorgt voor redactionele aandacht.  We brengen daags nadien de Vertelling in uw gemeente kort in het 
avondnieuws.  In het weekend wordt een uitgebreide reportage uitgezonden op ATV.  
 

 Marie stelt gemeente Brecht opnieuw kandidaat   
 
 

8. Stavaza: databank materiaal verenigingen 
 

Tijdens AV van de cultuurraad is de vraag gesteld of het mogelijk is dat er een systeem of platform komt 
waarop geïnteresseerde verenigingen kunnen inschrijven om materiaal uit te lenen. Dit kan een mooie 
aanvulling zijn op de uitleendienst. Dit initiatief zou niet enkel voor cultuurverenigingen interessant kunnen zijn, 
maar ook voor andere verenigingen. Bedoeling is dat wij als gemeente een platform kunnen leveren, maar dat 
administratie, praktische organisatie, … volledig bij de verenigingen ligt en dat wij als gemeente hier geen werk 
aan hebben. Stagiair Robin doet een marktstudie en voorstel hierin.  
 
Enkele opmerkingen / suggesties hierbij: 
- Scholen ook betrekken (vb. oudercomités hebben vaak veel materiaal) 
- Ondersteuning bieden vanuit de gemeente voor vb. het opstellen van uitleenreglementen? 
- Duidelijke communicatie over wat de gemeente en de gemeentelijke uitleendienst doen en het verschil met 
deze intra-verenigingen-uitleendienst 
- Eventueel aanhaken aan een evenementenloket 
- Valkuil: gemeente dient zelf verder te investeren in eigen uitleendienst, kan niet vervangen worden door dit 
systeem 
 
 

9. FIHP  
 

- Nieuwe datum goed communiceren (Festivalfabriek zal nieuwe datum zoeken voor organisatie van 
zomereditie Coverfest op plein van Sint Job.) 

- Dit jaar zal er niet worden samengewerkt met Bar Mobil voor de bar. Er is een nieuwe samenwerking 
met ‘Brouwerij Schietveld’, een vriendengroep uit Brecht. Zij zullen instaan voor het volledige beheer 
van de bar. Cultuurraad voorziet drank, bar, koelwagen, voortoog en materialen. Er wordt een contract 
opgemaakt. Er wordt gewerkt met startbedrag en afdracht. Verdere winst is voor cultuurraad. 
Om tegemoet te komen aan bijkomende kosten investeert cultuurraad 1000 euro extra in fihp. 

 
 


