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 agenda    verslag: agenda 28/01/2019 

vergaderdatum: 30/1/2019 
voorzitter: Willem Verheyen 

verslaggever: Marie Geysen 
aanwezig: Els Breugelmans, Rein,Vera, Willem, Frans, Aloïs, Liliane en Frans VL 

afwezig met kennisgeving: Tim Vanderstighelen 
afwezig zonder kennisgeving:       
 

 
 

1. Voorstelling leden cultuurraad en kennismaking Frans van Looveren 
 

 
2. Goedkeuring vorig verslag 

 
Het vorige verslag werd zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
 

3. Opvolging ledenbestand 
 

Geen nieuwe leden. 
Agendapunt volgende vergadering: procedure bekijken voor de hernieuwing van lidmaatschap verenigingen CR. 
 
 

4. Kasverslag door Vera 
  

11-12-2018               Geysen Marie                                                                        -81.95 € 
11-12-2018               CMDY bvba                                                                          -530.00 € 
18-12-2018               Tamu                                                                                    -395.00 € 
31-12-2018               Bankonkosten                                                                        -5.92 € 
22-01-2019               Gemeente Brecht                                                                    -4.70 € 
29-01-2019               Buurtschap Weegbreelaan                                                  -119.00 € 
29-01-2019               Buurtschap De Vondel                                                      -150.00 €  
29-01-2019               Gezinsbond projectsubsidie                                                -346.23 € 
  
Huidige stand van de rekening: 10 249.22 € 
 
Agendapunt volgende vergadering: wat doen we met dit budget? 
 
 

5. Projectsubsidies 
 

Bewijs: Gezinsbond € 346.23 
 
 
 
 



 

6. Uitzonderlijke subsidie buurtschappen 
 

Bewijs: Vondel € 150 
 
Opmerking: niet alle buurtschappen vinden weg naar CR. Hoe komt dit? Schrik voor papierwerk, onbekend? Idee 
om nieuwe oproep in BN lanceren, eventueel bij artikel rond burendag. 
 
 

7. Subsidiedossiers 2018-2019  
 

Praktische afspraken: 
Verenigingen krijgen de kans om vragen te stellen bij hun dossier op maandagavond 25/2. 
Het dagelijks bestuur zal dossiers verbeteren op 11/3 en 18/3 op dienst vrije tijd (geen samenkomst op 4/3 
vanwege krokusverlof). Graag allen aanwezig! 
Bespreking puntenverdeling zal plaatsvinden tijdens de eerstvolgende vergadering op 1/4. 
(25/3 Vormingsavond Oppepper: breng pit in je vereniging) 
 
Dossier Weegbreelaan 2018: 
Door een nalatigheid werd de subsidie voor werkjaar 2017 nog niet uitbetaald aan buurtschap Weegbreelaan. 
Cultuurraad zal asap de betaling in orde brengen. 
 
 

8. Openbaar onderzoek Ganzendries 
  

Dienst grondgebiedzaken laat weten aan de cultuurraad dat het openbaar onderzoek betreffende de 
straatnaamgeving Ganzendries lopende is van vrijdag 18 januari tot en met maandag 18 februari 2019. 
 
 

9. Oppepper 
 

Maandag 25 maart wordt een nieuwe editie van Oppepper georganiseerd. Dienst vrije tijd volgt de organisatie 
van Oppepper verder op. 
Tijdens de algemene vergadering werd er input gevraagd aan de verenigingen. Vanuit het dagelijks bestuur wordt 
nog de suggestie gegeven voor het organiseren van een workshop/infosessie over “aansprakelijkheid, 
verzekering, feitelijke verzekering”. 
 
 

10. Evaluatie Algemene vergadering 
 

Stand-up comedian Frans Linsen opende de algemene vergadering. Dit werd over het algemeen goed onthaald 
door de verenigingen. Het dagelijks bestuur vindt het een meerwaarde om de vergadering op te vrolijken met act 
van jong talent, podiumkunsten…. Is het een idee om volgend jaar af te sluiten met de performance? (Zakelijke 
gedeelte eerst) 
Eventueel water en glazen voorzien op de tafels voor verenigingen. 
Rechtstaan als je aan het woord bent. 
Boek werd geapprecieerd. Kunnen we jaarlijks een relatiegeschenkje voorzien?  
Ambassadeursrol voor dagelijks bestuur: idee om het dagelijks bestuur tijdens de receptie achteraf mee(r) te laten 
netwerken i.p.v.  tappen, zaal opruimen…Praatje doen met verenigingen om zo te horen wat er leeft. Eventueel 
kan een vereniging ingeschakeld worden voor hulp tegen vrijwilligersvergoeding. 
 
 



 

11. Cultuurraad  
 

Hoe ziet de cultuurraad er binnen 5 jaar uit? 

 Dynamische, bruisende groep van mensen die het verenigingsleven in Brecht ter harte neemt. 

 Vereenvoudiging van subsidiedossiers (makkelijker om in te vullen, elektronisch, hoe doen andere 
gemeenten dit?) 

 Meer middelen naar verenigingen krijgen (creatieve ideeën) 

 Logistieke ondersteuning: uitleendienst te verbeteren en uitbreiden. 

 Gemeentelijke gebouwen multifunctioneel te maken voor verenigingen (dubbel gebruik) 

 Verenigingen uit de verschillende deelgemeenten, van verschillende disciplines en met verschillende 
doelgroepen samenbrengen. Bv grote activiteit, toneelstuk of spektakel organiseren waar alle 
verenigingen aan meewerken. Project over alle verenigingen en deelgemeentes heen. NEOS mooi 
voorbeeld. 

 Cultuur dichter bij Brechtenaar brengen: culturele activiteiten bij AV, organiseren van activiteit die 
onvoldoende aan bod komt bij verenigingen  

 Ondersteunen van vrijwilligers en hen bedanken en respect tonen (ze in the picture zetten door 
vrijwilligersfeest, rubriek in BN…) 

 Meer beleid voeren 

 Activiteit inrichten vanuit CR, bv. tentoonstelling inrichten. 

 Samenkomen met werkgroepen, bv podiumkunsten: wat leeft er bij de verenigingen? Topics bespreken 
als decor, techniek, pa… Meer experten aan tafel, kruisbestuiving, nieuwe ideeën, samenwerking. 

 Noden van verenigingen in kaart brengen 

 AV op verschillende locatie: bv OC ’t Centrum - Sint Lenaarts 
 
Volgende vergaderingen stilstaan bij hoe we dit willen realiseren. Is dit mogelijk in de huidige vorm van dit dagelijks 
bestuur, welke mensen hebben we nodig om dit te verwezenlijken, wie kan welke rol opnemen, welke bijdrage 
wordt verwacht van het dagelijks bestuur om deze ambities te realiseren/doen slagen? 
 
 

12. Tijdelijke tentoonstelling Kempuseum 
 
In februari start Jef als nieuwe expert erfgoed op de dienst vrije tijd. Hij zal o.a. instaan voor de opvolging van 
het Kempuseum. 
In het Kempuseum is ook een kleine ruimte beschikbaar voor tijdelijke tentoonstellingen. Marie heeft het idee 
om een fotowedstrijd uit te schrijven voor alle Brechtse inwoners met als thema ‘Brecht in the picture’. De 
winnaars kunnen bekend gemaakt worden tijdens de opening van het Kempuseum (datum nog onbekend). 
Deze wedstrijd kan gezien worden als alternatief voor de biënnale. 

 
 

13. Varia 
 

Marie informeert bij ATV of er de mogelijkheid is om opnieuw een Atv-vertelling te laten doorgaan in Brecht.  
Hiervoor wordt verwacht van gemeente Brecht dat zij een prachtige openluchtlocatie ter beschikking stelt (in een 
groene (park)omgeving, nabij kastelen, hoeves, historische gebouwen, …). Deze locatie dient ruim genoeg te 
zijn om +- 1.500 personen te ontvangen. Ook een binnenlocatie bij slecht weer. Deze heeft een minimale 
capaciteit van 800 personen. Bv een sporthal, cultureel centrum, feestzaal, loods of iets gelijkaardigs.  
 
Vragen bij opening OC ’t Centrum: krijgen verenigingen vooraf een rondleiding? Vanaf wanneer kan men 
reserveren. Marie licht de stand van zaken toe. 
 



 

Liliane uit haar onrust over de hangjongeren die zich groeperen op woensdagnamiddag aan de bib. Ouders van 
leden van Brechts kindertheater durven kinderen niet meer alleen te laten komen. Dit probleem is gekend bij de 
bib en interne zaken. Zij volgen dit verder op. 
 
 
 


