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 agenda    verslag: verslag 23/04/2018 

vergaderdatum: 24/4/2018 
voorzitter: Willem Verheyen 

verslaggever: Marie Geysen 
aanwezig: Reins Schiltz, Tim Vanderstighelen, Els Breugelmans, Kris kenis, Willem 

Verheyen, Frans Janssen, Aloïs Brosens  
afwezig met kennisgeving: Vera Vercautern 

afwezig zonder kennisgeving: Liliane Dorekens 
 

 
 

1. Goedkeuren vorig verslag 

2. Opvolging nieuwe leden 

 
Gebuurt Houtstraat stelt zich kandidaat. 

 
 

3. Aanvraag projectsubsidies 

/ 

4. Kasverslag door Vera  

Door afwezigheid van Vera wordt dit agendapunt besproken op volgende vergadering. 
 
 

5. Stavaza: Subsidie voor buurtfeesten 

Op 24 april vindt het jaarlijkse wijkoverleg plaats. Alle buurtschappen van Brecht worden uitgenodigd op deze 
vergadering. Rein vertegenwoordigd de cultuurraad. Marie zal ook aanwezig zijn om toelichting te geven bij de 
nieuwe subsidie voor buurtfeesten.  
Opgelet: enkel erkende verenigingen hebben recht op deze subsidie. Een vereniging kan zich kandidaat stellen 
om lid te worden van de cultuurraad, maar hun kandidatuur moet bekrachtigd worden door Algemene 
Vergadering in december. Vanaf het moment dat vereniging aanvaard wordt door de AV heeft deze recht op 
subsidies, daarvoor enkel op voordeeltarief huur zalen en recht op uitleendienst.  
 
Er werden nog geen aanvragen ingediend. We verwachten dit wel tegen de zomer. Begin juni wordt reminder 
per mail gestuurd naar de buurtschappen. 
 
 

6. Atv vertelling 

Raf Coppens komt op maandag 13 augustus 2018 naar Brecht. 
Buitenlocatie= Gemeentepark 
Binnenlocatie = GC Jan vander Noot 



 

 
Atv zorgt voor techniek, opbouw en afbraak. Publiek krijgt na de voorstelling gratis ‘bolleke’ aangeboden. 
 
 

7. Bezwaren Subsidiedossiers 
 
Vendeliers Vrije Zwaaiers  ACT 1, optreden voor derden, 2x extra goedgekeurd. 
Buurtschap Kooldriespark  punten voor website en activiteiten met ontspannend karakter werden goedgekeurd. 
Buurtschap Kerkstraat  ACT 5, jaarlijks kermisbal werd aanvaard als jaaractiviteit. 
Oxfam Wereldwinkel  2 workshops werden niet aanvaard maar wel goedgekeurd als ACT 19, ontspannend 
karakter 
Leonarduskoor extra ACT 2, herhaling optreden, goedgekeurd. 
Koor Psallite  repetities werden alsnog goedgekeurd 
Fotokring Eigen Schoon  geen bewijsmateriaal 
KVLV Sint Job  jaaractiviteit werd goedgekeurd. 
 
Aandachtspunten 2019:  

- Bewijsmateriaal verduidelijken in opmaak van dossier: duidelijk omschrijven per ACT wat er wordt 
aanvaard als bewijsmateriaal. (Eigen affiches, mail, kalender, foto…) 

- Oppepper: bij aanwezigheidsbewijs vermelden dat attest als bewijs geldt voor ACT 10. 
- Bij ACT1: vier extra vakjes toevoegen 
- Leden van bestuur: bij verbeteren motivatie van weigering van toekenning punten noteren. 

 
 

8. Varia 

Vraag Tony Dijck:  
Deelname van Curieus aan de jaarmarkt van Sint job voor goede doel De Mick (Brasschaat): punten waard? 
Jaarmarkt wordt georganiseerd door gemeente Brecht (Sabine Van Eester) daarom krijgt deelname hieraan 
punten voor samenwerking ACT gemeente.  
Afhankelijk van de aard van activiteit die daar ter plaatse wordt georganiseerd heeft vereniging nog recht op 
bijkomende punten (bv, inrichten workshop, ontspannend karakter…) 

 

 

Volgende vergadering Maandag 28 mei 2018 – 20.00 uur in gc. 

 

 


