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verslag:
vergaderdatum:
voorzitter:
verslaggever:
aanwezig:

verslag 5/11/2018
12/11/2018
Willem Verheyen
Marie Geysen
Frans Janssens, Vera Vercauteren, Willem Verheyen, Els Breugelmans, Kris
Kenis, Marie Geysen
afwezig met kennisgeving: Tim Vanderstichelen
afwezig zonder kennisgeving: Rein Schitz, Liliane Dorekens, Alois Brosens

1. Goedkeuren vorig verslag
Het vorige verslag werd zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Opvolging nieuwe leden
Vraag:
Tinne Michielsen en haar man hebben recent vzw wijland opgericht, vzw Wijland biedt onderwijs op maat aan
kinderen en jongeren vanaf 8 jaar die het moeilijk hebben hun plekje te vinden in het regulier of buitengewoon
onderwijs. Hebben zij recht op subsidie?
Vraag wordt bezorgd aan welzijnsdienst, Kris Van dijck.

3. Aanvraag projectsubsidies
Gebuurt Eester diende aanvraag in voor uitzonderlijke subsidie voor buurtactiviteiten.

4. Kasverslag door Vera
Betaling catering ATV-vertelling
Bankkosten
De Buren ( ATV vertelling )
Gebuurten:
Welkomstraat
P. Wabbeslaan
Hensel-Molenberg

€ 106.35
€ 4.10
€ 2420
€ 150
€ 150
€ 150

 Het huidig totaal van de rekening bedraagt 12.187,97 €
Voorstel: Kerkfabriek Sint Michiel zoekt sponsors om restauratie ‘De lansstoot’ van Jacobus Nieuwlants te
betalen.
Aangezien vanuit het gemeentebestuur al 5000 euro wordt gesponsord, vindt het dagelijks bestuur het niet nodig
om dit bijkomend te doen. Het zou ook een precedent scheppen.

Binnenkort is het interraden overleg. Voorzitter Willem zal daar de vraag stellen waaraan andere raden hun
budget uitgeven/investeren. Is het een optie om een deel te investeren in de uitleendienst om zo gezamenlijke
aankopen voor de verenigingen te doen om zo kostenefficiënter te werken.
Voorstel 2: groot gemeenschapsvormend project georganiseerd vanuit cultuurraad (bv kunstwerk,
toneelvoorstelling, musical… naar voorbeeld van het oorlogsspektakel van Wuustwezel, Hoogstraten)

5. Oppepper
Vanuit de sportdienst wordt maandag 21 januari 2019 van 20.00 uur tot 22.00 uur een lezing rond ‘wet op
bijklussen’ georganiseerd. De cultuurraad stelt voor om opnieuw een vormings- en netwerkavond voor alle
verenigingen te organiseren en deze lezing mee in het aanbod te steken.
Mogelijke workshops vanuit vormingplus:
- Alternatieve aandachtstrekkers
- Brainstormen, het creatieve denken
- Conflicthantering en geweldloze communicatie
- De vrijwilligerswet uitgeklaard
- Een nieuwsbrief maken met Mailchimp
- Een website voor je vereniging
- Eerste hulp bij projecten schrijven
- Feedback geven en ontvangen
- GDPR (of AVG)
- Interculturele communicatie
- Nieuwe vrijwilligers aantrekken
- Onze vereniging op Facebook (voor beginners)
- Onze vereniging op Facebook (voor kenners)
- Pers en promotie
- Projectdossier of wafelenbak?
- SABAM en billijke vergoeding
- Sociale media in jouw vereniging
- Vergaderen … pfff!
- Vrijwilligers motiveren
- Wervend schrijven
- Zonder winst geoogmerkt
Marie informeert of er draagvlak is bij jeugddienst, sportdienst en welzijnsdienst om dit opnieuw samen te
organiseren. Misschien kunnen de verenigingen betrokken worden in de keuze van het aanbod workshops tijdens
onze algemene vergadering van 10/12.

6. Straatnaam
Bij oudheidkundige kring werd er advies gevraagd rond naamgeving nieuwe straatnaam: Aan de Kempendries
en de Schoolstraat is een vergunning afgeleverd voor het verkavelen van gronden. Voor deze wegenis zoeken
we nu een nieuwe straatnaam:
- Advies geschied- en oudheidkundige kring:
Het is zo dat wij als geschiedkundige kring opteren voor een historische naamgeving. In dit geval zal dit zeer
moeilijk zijn omdat in die regio alle historische toponiemen reeds gebruikt zijn in de straatnaamgeving :
Kempendries, Vinkendries, Potterij, Heiakker, Waterhoevelaan, ....

Men zou nog kunnen verwijzen naar de gilde maar de gronden gelegen tussen de Hendrik Schoofsstraat en de
Schoolstraat worden al de doelen genoemd.
Daarom denk ik dat wij u hierbij niet kunnen helpen.
We zien dat de nieuwe straat een verlenging is van de Kempendries. Waarom ook niet Kempendries ? Waarom
zou deze straat een andere naam moeten dragen ?
- Advies cultuurraad:
Ganzendries als verwijzing naar watervogels in de plas in omgeving.

7. Algemene vergadering
Op vraag van Kris Kenis wordt de algemene vergadering een week uitgesteld.
Datum = maandagavond 10 december om 20.00 uur in gc.
Dagelijks bestuur wordt vroeger verwacht om zaal mee klaar te zetten en drankje te tappen achteraf.
Frans Van Looveren zal worden voorgesteld als nieuwe schepen voor cultuur.
We vragen aan Tamu-catering om opnieuw gebak te voorzien voor na de vergadering (netwerkmoment)
Marie past powerpoint aan tegen volgende vergadering en werkt deze inhoudelijk verder uit.
Kris Kenis informeert bij burgemeester of hij inleidend woordje zal brengen.
Aan alle aanwezige voorzitters wordt een boek over geschiedenis van Brecht geschonken.

8. Chapter verenigingen demos
Ter info:
De vrijetijdsdiensten volgden een begeleidingstraject via Démos om de vrijetijdsparticipatie van gemeente Brecht
onder de loep te nemen. (deelname aan culturele-, jeugd- en sportactiviteiten meer betaalbaar voor mensen met
een beperkt inkomen)
Zo zal er een charter worden opgesteld dat ondertekend moet worden door alle erkende verenigingen. Met het
charter hopen we een dynamiek op gang te brengen binnen de verenigingen om meer aandacht te hebben voor
personen in armoede. Met het ondertekenen van het charter engageren alle partners zich om een gezamenlijke
visie over armoede uit te dragen en om de armoedespiraal te doorbreken.
Het charter voor toegankelijke vrije tijd ondersteunt de realisatie van de doelstellingen:
- Mensen in armoede moeten niet voorschieten wanneer ze deelnemen aan vrije tijd. Gespreid betalen
moet mogelijk zijn, ook binnen verenigingen.
- Alle partners / verenigingen kennen het kortingssysteem van de gemeente en hebben zicht op het
vrijetijdsaanbod in Brecht. Binnen elke vereniging is er een aanspreekpunt voor de doelgroep.
- Er is een vormingsaanbod voor verenigingen over de toegankelijkheid voor mensen in armoede.
Contactpersoon: Kris Van Dijck, welzijnsdienst.

Volgende vergadering: 26/11 om 20.00 uur in gc Brecht

