
 
 
 
 
 
Verslag van de raad van bestuur van de erkende 
Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op maandag 29 april 
2019 om 20 uur in Ter Vesten 

 
Aanwezig: 
Kris Deckers, voorzitter 
Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris 
 
Aanwezig: 
Hendrik Deckers, Cecile D’Hollander, Bert Jacobs, Bart Hendrickx, Diane Scheerders, Riet Segers, 
Ronny Van de Velde, Mieke Van Hove, Eric Van Oevelen, Marleen Wymeersch 
 
Verontschuldigd: 
Ingeborg De Meulemeester, schepen van Cultuur 
Anita Morjaen, Marc Polet, Dries Soetens, Luc Van Broeck, 
 
 
 
1. Verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter GCR 
De voorzitter verwelkomt de leden van de RVB en overloopt de verontschuldigden. 

 

 

2. Korte terugblik en vooruitblik op de activiteiten van de GCR en de PCR. 

 WAK Vrasene: tegen de 500 belangstellenden. Grote tevredenheid van de deelnemers en de 

organisatoren. Terugkommoment op 28/05. 

 Opening tentoonstelling Erfgoeddag 

 Opening tentoonstelling KPSK 

 Helden van de Fanfare in OC Boerenpoort 

 Rode Muizenmaandag: Beatles versus Stones 

 Toneel in Kieldrecht met 8 voorstellingen à 200 personen, goed voor 1600 personen in totaal 

 Hof ter Saksen, tentoonstelling Sint-Janskunstvrienden  

 Hof ter Saksen, tentoonstelling Kunstkring Kruibeke 

 

 

3. Opvolging en goedkeuring verslag 19/03/2019  
De voorzitter overloopt het ontwerp van verslag en vult aan waar nodig. 

 

 Voorstelling project Ilka, preventiemedewerker. Alle info is intussen doorgestuurd naar alle PCR en 

de leden-verenigingen. 

 Info Lärarenkafé: contactgegevens doorsturen naar Mieke. 

 

De RVB keurt het ontwerp van verslag goed. 

 

 

4. Stand van zaken financiën – verdaagd naar latere vergadering 

 

DOSSIERS GCR 

Er moeten nog concrete afspraken gemaakt worden voor de uitbetaling van de gehonoreerde dossiers: 

Beverse Klok, Muziekpartituur, … 
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Vastleggen voorwaarden:  

- uitbetaling op voorlegging van factuur 

- opname ‘met steun van de gemeentelijke cultuurraad Beveren’ 

- uitnodiging RVB voor de opening / boekvoorstelling 

Maximumbedrag was al vooraf vastgelegd. 

RVB geeft aan dat voorleggen van raming van de kosten hoeft niet. 

 

TENTEN GCR 

Er wordt gevraagd om een extra karretje aan te kopen voor de verplaatsing van de tenten van de 

cultuurraad. De offerte met de beste prijs-kwaliteit = 196,93 euro incl. BTW. 

Er zijn ook nieuwe bakken nodig voor de gewichten van de tenten. Er zal een prijsvraag opgesteld 

worden voor bakken in hout met en zonder wielen, via groendienst en/of TDW en/of GTI. 

Akkoord van de RVB voor bovenstaande aankoop + onderzoek naar bakken. 

 

 

5. Stand van zaken en voortgang werkgroepen en dossiers (beknopt)  

 Opvolging werkgroep Straatnaamgeving: straatnaam Cortewalle. De werkgroep is nog niet 

samengekomen. 

 Paul Van Wouwe heeft een project rond Mongolië, begin juni met de scholen. In 2020 volgt nog 

een project waarbij de PCR-Melsele zal betrokken worden. 

 11 juliviering: dossier is ingediend. 

 Bloemenmarkt: alles is rond met de scholen. Acts zijn geboekt. 

 Nocturne: Hilde mailt naar Hans om interesse leerkrachten te peilen. 

 

 

6. Inspiratienota cultuur m.b.t. overleg culturele werkveld 
Op zaterdag 23 maart organiseerde de cultuurraad een brainstormsessie in de lokalen van Waasland-

Beveren. De resultaten werden samengevat en liggen nu voor. We overlopen in eerste instantie al een 

paar thema’s en beslissen om het document te versturen naar alle deelnemers en dan in een volgende 

fase per onderwerp een 3-tal doelstellingen te formuleren binnen de RVB van de GCR. 

Per doelstelling kunnen we budget vastleggen in de begroting van de GCR. Dit zou in feite om de 3 jaar 

moeten gebeuren. 

Tegen volgende vergadering maakt iedereen zijn huiswerk: algemene doelstelling formuleren: 1 per 

persoon, per thema.  

Finaliseren en nadenken over budget gebeurt apart in een werkgroep met Kris, Bert, Hilde, Peter, ter 

voorbereiding van een collegenota.  

 

Eerste insteek: 

 

INFRASTRUCTUUR 

- KET: overeenkomst voor zaaltje wordt binnenkort voorgelegd. 

o Er is nog geen beslissing wie er zal instaan voor de verhuur van het lokaal, de 

gemeente of KET zelf. 

o Opgelet: de ruimte boven de theaterkelder wordt in de week gebruikt voor trampoline 

enz. 

- Zoeken naar ruimte voor vrije ateliers. 

- Overleg gebruik schouwburg wordt binnenkort besproken binnen Ter Vesten. Afspraken rond 

evenwicht van verhuur schouwburg. 

- Ontwerper voor Haasdonk wordt op 30/04 aangeduid door de gemeenteraad. 

- Opmerking: opletten met te grote oplagen van brochures 

Doelstellingen 

- Algemeen gebruik door alle verenigingen 

- Goede afspraken maken 

 

VERJONGING 

- Na elke bestuursperiode is het belangrijk om de functies herverkiesbaar te stellen. Bv.  

- voorzitter kan je slechts 2x 4 jaar worden. 
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- Het is belangrijk om ruimte te geven aan jonge mensen om bestuursfuncties op te nemen. 

- Een leeftijdsgrens opleggen, kan een optie zijn. 

Doelstellingen 

-  Toelagen voor samenwerking! 

- Toelagen voor jongerenwerking bij verenigingen? Cf. sportverenigingen 

- Ondersteuning van opstartende verenigingen? Startsubsidie? 

 

 

7. Varia en rondvraag  

 Ontvangst verslag RVB PCR-Beveren 

 Opvragen verslagen van Kieldrecht en Verrebroek 

 Oproep m.b.t. Week van de Smaak. KVLV-Melsele heeft workshops maar niet in die periode. 

 Infrastructuur: stand van zaken zaal Haasdonk. Op 30/04 wordt aan de gemeenteraad gevraagd 

een ontwerper aan te stellen. 

 Jaarverslagen: voor 12 juni vermoedelijk 2 zitavonden voor de puntenberekening. Communicatie 

samen met uitnodiging van de AV van juni. Ben heeft een voorstel gedaan voor een 

onderhoudscontract voor de website van cultuurraad. Er moeten afspraken gemaakt worden voor 

aanpassingen en onderhoudscontract. 

 Toelagen Vlaanderen: Hendrik vraagt zich af wat er met de subsidies van de provincies voor de 

verenigingen gebeurt Zowel Vlamo als Open Doek verstuurden brieven met foute info naar hun 

leden. Er zijn gesprekken met de gemeenten in de regio om binnen het nieuwe decreet middelen 

aan te vragen aan de Vlaamse overheid om te kijken wat er naar het gemeentefonds komt. Maar 

er zijn nu geen ‘gekleurde’ middelen toegekend. In verhouding tot andere gemeenten heeft 

Beveren maar een beperkt budget vanuit Vlaanderen. We zijn geen centrumgemeente. Er wordt 

gevraagd of er eventueel een artikel in Onze Gemeente geplaatst kan worden? We moeten kort op 

de bal spelen en de nieuwe minister zo snel mogelijk informeren. 

 Informatieverspreiding: Lokaal bekijken welke info er beschikbaar is? Kan dit samen met 

Kieldrecht en Verrebroek? Iedereen moet werken via de registratie van de UiTdatabank.  

 Beeld in Verrebroek: het beeld is klaar. Er wordt nu gekeken wanneer het beeld wordt geplaatst. 

Thomas zal navraag doen bij de TD. 

 Werkgroepen Ter Vesten: voorstel Kunsten: Diane en Luc, voorstel Erfgoed? Voorstel 

Programmatiecommissie: Kris, Bert?  

 Straatnaamgeving: binnengebied Kallobaan: voorstel Schutterij. Gemeentebestuur volgt niet. De 

vraag komt terug. 

 

 

8. Data volgende vergaderingen 

 RVB op dinsdag 21 mei  

 Open Huis Ter Vesten, donderdag 6 juni (tickets beschikbaar vanaf maandag 6 mei) 

 Vergadering deelinfrastructuren: dinsdag 11 juni om 19.30 uur in OC Ermenrike 

 AV op woensdag 12 juni om 19 uur in Hof ter Saksen, aansluitend rondleiding + Feestorkest 

Harmonie Kunst&Vreugd 

o Rondrit deelinfrastructuren zaterdag 22 juni in de voormiddag – voorstel tot timing volgt / Schepen 

De Meulemeester zal er een commissievergadering van maken 

 RVB op donderdag 20 juni om 20 uur in Ter Vesten 

 4 juli = 11 juliviering 

 AV in het najaar met voorstelling van vereniging De Passanten 

 

De volgende vergadering van de RAAD VAN BESTUUR vindt plaats op maandag 29 april om 20 
uur in Ter Vesten.  
 
 

Secretariaat Gemeentelijke Cultuurraad Beveren 
p/a Gravenplein 2, 9120 Beveren, 03 750 10 05, 
secretariaat.cultuurraad@beveren.be 


