
 
 
 
 
Verslag van de raad van bestuur van de erkende 
Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 17 
december 2019 om 20 uur in Ter Vesten 

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

 

 

2. Korte terugblik afgelopen activiteiten 

 Activiteiten PCR en verenigingen 

o Diverse kerstconcerten in de deelgemeente: Kieldrecht, Kallo 

o Concert KPSK in Vrasene 

o Melsele: concert  

o Melsele: kunstverkoop ikv Warmste Week 

o Cortewalle, Leona 80: goede opkomst / verkoop voor het goede doel 

o Melsele: kerstmarkt met cultureel gedeelte in de kerk 

o Melsele: fanfare de Kunstliefde + kinderkoor: concert Het meisje met de Zwavelstokjes 

o Verrebroek: concert met Scala in de kerk 

o Beveren: MuzArt tijdens de kerstvakantie 

o Beveren: Winter in het Park (Cortewalle)  

o Beveren: Orde van het Pillorijn ikv de Warmste Week 

 

 

3. Opvolging en goedkeuring verslag 06/11/2019  
Kris overloopt het verslag en geeft toelichting bij de punten die niet meer terugkomen vandaag. 
Het verslag wordt verder goedgekeurd. 
 
 
4. Stand van zaken financiën door Luc Van Broeck, penningmeester 
De penningmeester is verontschuldigd. 
 
 
5. Opvolging projecten / dossiers 

 Stavaza Project 50 jaar PCR-Beveren 

o De werkgroep kwam samen op 9 december: bestuur PCR samen met Christl Van den 

Broucke en Hilde Reyniers. Het was een vlotte vergadering waarbij een aantal boeiende 

voorstellen werden geformuleerd.  

 Cultuurboom op zondag 15 maart 2020 om 10.30u in kasteel Cortewalle  

o Gastspreker: Rik Van Daele / muziek Pieter Peirsman 
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 Programma 11 juliviering 2020: De Flandriens op donderdag 9 juli 2020 

o De werkgroepleden werden intussen ook geïnformeerd. 

 Stavaza overleg inspiratienota cultuur  

o De werkgroep kwam samen op 9/12 en kwam al tot een mooi programma. Peter Van 

Broeck van de Wijngilde sloot aan bij de werkgroep. Er wordt gevraagd aan de RVB of 

Peter kan opgenomen worden bij de RVB van de GCR als gecoöpteerd lid. De RVB is 

unaniem akkoord met dit voorstel. Hilde contacteert Peter met de vraag of hij – zonder 

stem – wenst toe te treden. 

 Dries licht zijn stukje van het verhaal toe rond het thema VERJONGING. De 

presentatie bevat een aantal stellingen en clichés om mee aan de slag te gaan en 

in gesprek te gaan. 

 Op 7/01 komt een groepje samen rond INFRASTRUCTUUR: Kris, Dries, Peter om 

19.30u in polyzaal 3 – iedereen welkom 

 Op 28/01 komt de volledige werkgroep terug samen om de volledige doorloop van 

7 maart te bespreken. 

 Er komt nog een groepje samen rond SAMENWERKING en PARTICIPATIE. 

 Dries stelt voor om af te spreken met Mieke en Riet voor een datum om iets voor te 

bereiden rond SAMENWERKING. 

 

 

6. Varia en rondvraag  

 Ontvangst verslagen RVB van Vrasene, Verrebroek en Beveren 

 Aanvraag project Beveren omarmt Mongolië 

 Het bestuur van GROS organiseert een groot project rond Mongolië in OC 

Boerenpoort in maart 2020. Er worden diverse activiteiten aangeboden die in zeer 

ruime zin te maken hebben met Mongolië. Mieke licht het overleg toe dat 

plaatsvond op 16/12 met Paul Van Wouwe in OC Boerenpoort. Er zullen 

voorwerpen uit Mongolië zijn en kunstwerken. Er zal uitwisseling zijn tussen 

Mongoolse en Beverse kunstenaars. Er zal ook een onderdeel zijn dat gewijd wordt 

aan de missies en aan Scheutisten die in China en Buiten-Mongolië geweest zijn. 

Hilde vraagt de digitale lijst op bij Paul om rond te sturen. Oproep om informatie te 

verzamelen via de verenigingen. Afspraak voor rondleidingen via 

gros@beveren.be. 

 Er is ook medewerking van de scholen, de Bib, … 

 Gevraagd wordt om de mogelijkheden voor een toelage via de gemeente of de 

GCR te onderzoeken. Er is ook nog een restant van het budget excedent. De GCR 

stelt voor om dit op te gebruiken voor het project Mongolië, of via de toelage voor 

uitwisseling te werken. Bert geeft aan dat er wellicht ook een vraag komt vanuit de 

jeugdafdeling van de Harmonie voor een optreden in Valencia. Hilde onderzoekt dit 

verder. 

 

 Aanvraag muziekvereniging The Old Friends 

 Hilde contacteert de vereniging en informeert hen over de werking van de 

cultuurraad 

 

 Jong Femma – bestaan in de praktijk en vergaderen bij hen thuis – een jong initiatief dat geen 

voldoende groot bestuur heeft om apart te kunnen opstarten 

 Voorstel: contact opnemen om toch een bestuur te vormen 

 Meenemen in het gesprek rond verjonging – voorstel om het subsidiereglement 

hierop aan te passen 

 

 Infrastructuur schoollokalen – zoektocht naar vrijwilligers 

 Schoollokalen van het gemeentelijk onderwijs worden in een aantal deelgemeenten 

opgenomen om te verhuren aan verenigingen. Er wordt gevraagd om hier ook 

sleutelverantwoordelijken voor te vinden.  

 

mailto:gros@beveren.be
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Kris overloopt de lijst. Nog op zoek naar een vrijwilliger voor Kieldrecht en voor 

Vrasene (Oogappel). De werkwijze om te huren zal verlopen zoals bij de culturele 

deelinfrastructuren. Melsele en Haasdonk zoeken ook nog een 

sleutelverantwoordelijke. Iedereen vraagt intern na. Een aantal van deze 

schoolgebouwen worden ook al gebruikt door de muziekschool en door de 

Ouderverenigingen 

 

Bert signaleert dat er een lokaal beschikbaar is in de Molenberg voor gebruik door o.a. 

verenigingen. Het is gratis, maar drank moet daar afgenomen worden.  

 

 Personeelszaken dienst Cultuur  

Op maandag 10 februari start Riet Van De Perre binnen de dienst Cultuur, als vervanger 

voor de coördinatie van de culturele deelinfrastructuur. 

 

 

7. Data volgende vergaderingen en activiteiten 

 Op 7/01 komt een groepje samen rond INFRASTRUCTUUR: Kris, Dries, Peter om 19.30u 

in polyzaal 3 – iedereen welkom 

 RVB dinsdag 21/01/2020 – 19u = traditionele feestvergadering op locatie in Kallo, zaaltje 

De Secretaire is alvast besproken. Eric vraagt offerte. Prijs beperken tot 30 EUR.  

 Hilde stuurt iedereen nog een mail om te bevestigen  

 Op 28/01 komt de volledige werkgroep terug samen om de volledige doorloop van 7 maart 

te bespreken. 

 Geen vergadering in februari 2020 

 RVB dinsdag 3 maart 2020 – 20u 

 Vrijdag 6/03/2020, 15u – klaarzetten zaal Freethiel stadion 

 Zaterdag 7/03/2020, 10u – Freethiel stadion: vervolg & terugkoppeling brainstorm voor het 

culturele veld – Groeien in Cultuur deel II  

 Zondag 15/03/2020 om 10.30u – kasteel Cortewalle – uitreiking Cultuurboom 2020 

 Donderdag 09/07/2020 om 20u – schouwburg Ter Vesten – De Flandriens – concert i.k.v. 

11 juliviering Vlaanderen Feest! (kaarten beschikbaar vanaf 04/04/2020, 5 per vereniging) 

 

 

Kallo: overlijdensbericht: De Maeyer, Kallo Okra – weghalen van de website. 

 

Vrasene: opstarten voorbereiding Bloemenmarkt 2020 – zondag 31 mei 2020 – Smisstraat – tips voor 

verenigingen zijn welkom.  

 

Beveren: Project Joos Vijd – start wandeling 10.000 stappen – juni auteur van boek Lam Gods op Hof 

ter Saksen – Vijdtuin in Hof ter Saksen op het middenplein – herfsttentoonstelling  

 

 
 
 
De volgende vergadering van de RAAD VAN BESTUUR vindt plaats op 21 januari om 19 uur in 
Kallo.  
 

Secretariaat Gemeentelijke Cultuurraad Beveren 
p/a Gravenplein 2, 9120 Beveren, 03 750 10 05, 

secretariaat.cultuurraad@beveren.be 


