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1. Goedkeuren vorig verslag
Het vorige verslag werd goedgekeurd, zonder opmerkingen.
2. Opvolging ledenbestand:
Nieuwe leden:
-

Hoeders van erfgoed Leonardus (12/11)  de werkgroep heeft als doelstelling het onderzoeken,
inventariseren, conserveren en archiveren van het materiële erfgoed van de Sint Leonarduskerk en
–parochie.

3. Aanvraag projectsubsidies
Geschied- en oudheidkundige kring:
Op paasmaandag 2019 publiceert een collectief van ‘gemotiveerde jongens’ rond de Geschied- en
Oudheidkundige Kring van Brecht ‘Voetspoor 2, op tocht door het Brechtse verleden’, boordevol
wetenswaardigheden uit de lokale geschiedenis. Deze uitgave is het vervolg op het succesvolle ‘Voetspoor 1’ uit
2016.
 Goedgekeurd
Buurtschappen Biest en Eyndoven dienden het bewijsmateriaal in voor hun georganiseerde buurtactiviteit. Beide
verenigingen krijgen de uitzonderlijk subsidie voor buurtschappen van 150€ toegekend. Vera zal deze
overschrijven.
4. Kasverslag door Vera
12 182.02 €
5. Oppepper
De dienst vrije tijd zal op maandag 21 januari een nieuwe editie van ‘Oppepper – breng pit in je vereniging’
organiseren. Tijdens de algemene vergadering kunnen de cultuurverenigingen hun voorkeur van workshops

(top 3) doorgeven. Ook de sport- en jeugdverenigingen zullen bevraagd worden. Op basis van deze input zal er
een programma worden opgemaakt door de dienst vrije tijd.
De verschillende workshops met beschrijving kan je terugvinden via https://www.oppepper.be/onze-workshops/

6. Aankopen kunstwerken voor publieke ruimte
Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks een budget voor het aankopen van kunstwerken. Dit is een
investeringsbudget. Voor gesubsidieerde nieuwbouwprojecten dient de gemeente een vastgelegd percentage te
investeren in kunst. (nieuwe school in Brecht)
Cultuurdienst en interne zaken hadden een vrijblijvend en verkennend gesprek met De nieuwe opdrachtgevers:
De Nieuwe Opdrachtgevers is een organisatie die bemiddelt tussen opdrachtgevers en kunstenaars met
expertise in procesbegeleiding van beeldende kunstprojecten geïnitieerd vanuit de burger/samenleving.
De Nieuwe Opdrachtgevers realiseert samen met kunstenaars en opdrachtgevers hedendaagse beeldende
kunst in opdracht.
Beiden worden daarin begeleid door een curator of kunstbemiddelaar van de Nieuwe Opdrachtgevers.
Voor de overheid en de gemeentebesturen biedt de methode van De Nieuwe Opdrachtgevers de mogelijkheid
een exclusief kunstpatrimonium te verwerven, gedragen door zijn inwoners, de gebruikers.

7. Nieuwjaarke zoete
Traditiegetrouw trekken de laatste dag van het jaar heel wat kinderen zingend door de straten. Ook in onze drie
deelgemeenten van Brecht leeft deze gewoonte. Gewapend met een zingzak, muts, sjaal en hun stem gaan
kinderen van deur tot deur om wat snoep of een centje bij elkaar te zingen. Met hun lied wensen de kinderen de
toeschouwers een voorspoedig nieuwjaar.
Feit is echter dat er jaar na jaar opvallend minder Brechtse zangertjes van deur tot deur gaan. Om te vermijden
dat deze prachtige dorpstraditie verloren gaat, slagen de vrijetijdsdiensten dit jaar de handen in elkaar en werkten
een actie uit om het nieuwjaarszingen nieuw leven in te blazen. Dit gebeuren zorgt immers voor meer sociale
cohesie tussen de inwoners, brengt onze gemeente in beweging en heeft ook vanuit cultureel oogpunt een
gemeenschapsvormende functie.
Vanuit de vrijetijdsdiensten zal er een oproep gelanceerd worden naar de Brechtse inwoners om mee op pad te
gaan op oudejaarsdag. Bovendien krijgen alle kinderen van de derde keuterklas tot het zesde leerjaar via de
Brechtse scholen een leuke zingzak mee. Verder zullen ook de Brechtse handelaars een affiche ontvangen die
zij kunnen uithangen als zangers welkom zijn.
Ook willen we onze Brechtse verenigingen warm aanmoedigen om zelf initiatieven te ondernemen in de
verschillende deelgemeenten als extra animatie en fun tijdens het nieuwjaarszingen. Zo kan je als
Vereniging jezelf extra in de kijker zetten en je warm hart laten zien voor onze Brechtse zangertjes (en hun
ouders).
bijvoorbeeld een winters tentje kunnen voorzien met warme Chiro-chocomelk, een hartverwarmend KLJ borreltje
voor de ouders, een zoete KVLV-pannenkoek, een hartige Femma-wafel, een Jeugdhuis miniparty met de nodige
beats, of een sportieve doe-activiteit op het parcours, ... verkleden in je clubuniform met de nodige zotte attributen
onze zangertjes helpen oversteken? Inspiratie en mogelijkheden in overvloed!

8. Vijfde editie Feeeest in het park : feeeestival
Op zaterdag 29 juni organiseert de cultuurdienst de vijfde editie van feeeest in het park. Het idee is om deze
feeeest-editie uit te pakken met iets nieuw: overnachten in het park - kamperen in een kartonnen tent.

Het idee bevindt zich nog in de brainstormfase. De cultuurdienst zal dit de komende weken verder uitwerken.
- Samenwerking met Brechtse verenigingen ?
- Vraagprijs
- Samenwerking met IKO om tent te beschilderen
- Toegankelijk voor gezinnen in armoede
- Wel of niet afschermen met nadar hekken
- Ontbijt in samenwerking met wereldwinkel
- Ochtendyoga?
- …

9. Film in de buurt
Idee: brommerbios een weekend te laten toeren in Brecht. Op elke stopplaats wordt een film getoond.
Gemeenschapsvormend: Film in de Buurt gaat over het samen film kijken, met mensen uit de wijk, samen op
een plein of park, elkaar te ontmoeten.
Stopplaatsen in drie deelgemeenten, telkens voor andere doelgroep.
Timing: september / oktober 2019 ?

10. Hart voor Brecht
Brecht met een hart: dit is een project vanuit NEOS (Gust) dat loop tot 2020. De nationale actie is ‘Neos met een
hart’ en heeft als speerpunten armoede, vluchtelingen en personen met een psychische problemen of beperking.
Neos Brecht heeft als doel om 25 000 euro in te zamelen en dit bedrag te herverdelen onder verenigingen dit
inzetten op één van de drie speerpunten.
Gust van de vereniging Neos zal dit toelichten tijdens het interradenoverleg. Willem koppelt terug naar dagelijks
cultuurraad.

11. algemene vergadering
Opmaak, uitwerking en verdeling agenda:
Opening door comedian Jan Linssen - Halve finalist Humo's Comedy Cup 2018
1. Welkom - Willem
2. Toelichting nieuwe gemeentebestuur - Kris Kenis
3. Voorstelling nieuwe schepen van cultuur – Frans Van Looveren
4. Goedkeuring vorig verslag - Willem
5. Terugkoppeling bevraging 2017 -Els
6. Opvolging ledenbestand - Willem
7. Kasverslag - Vera
8. Subsidies voor cultuurverenigingen - Els
9. Overzicht en adviezen werkjaar 2018 - Marie

10. Procedure: nieuwe samenstelling cultuurraad - Willem
11. Boek: de geschiedenis van Brecht - Willem
12. Varia - Willem
13. Zoete afsluiter aangeboden door de cultuurraad

Volgende vergadering van CR gaat door op maandag 28/1/2019
20.00 uur in gc Jan vander Noot

