
 
 
 
 
 
Verslag van de raad van bestuur van de erkende 
Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 19 februari 
2019 om 20 uur in Ter Vesten 

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

 Voorstellingsrondje bestuursleden + vastleggen functies 

De voorzitter verwelkomt alle bestuursleden op de eerste nieuwe vergadering met deze samenstelling.  

 

Hilde Reyniers, secretaris en ondersteuner verenigingen 

Cecile D’Hollander, KPSK vertegenwoordiger 

Diane Scheerders, Markant Kieldrecht 

Ronny Van de Velde, Vogelvrienden Kieldrecht 

Eric Van Oevelen, Zangkoor Kallo 

Dries Soetens, Orde van Braderick 

Mieke Van Hove, Kunstkring De Meiboom 

Riet Segers, Solidariteitskoor Resolut 

Bart, Ex-KLV Haasdonk 

Marc, OKRA-Haasdonk 

Hendrik Deckers, Landelijke Gilde, Verrebroek 

Anita Morjaen, Hortus Ter Saksen en Femma 

Bert Jacobs, Gezinsbond Beveren 

Marleen Wymeersch, Markant 

Luc Van Broeck, Samana Verrebroek 

Kris Deckers, Sint-Gregoriuskoor 

 

In Kallo mag er nog iemand bijkomen. Eric doet navraag bij enkele mensen. 

 

Voorzitter: Kris Deckers, aanvaard met handgeklap 

Penningmeester: Luc Van Broeck, aanvaard met handgeklap 

Secretaris van ambtswege: Hilde Reyniers 

Ondervoorzitter: wordt voorlopig niet ingevuld 

 

De voorzitter gaat even terug op de AV van 15 januari. De vergadering is goed verlopen. 

Er waren geen verdere vragen bij de installatie van de bestuursleden van de PCR. De verkiezingen in 

de deelgemeenten zijn goed verlopen. 

 

 Nazicht lijsten stemgerechtigden PCR 

Iedereen kijkt de lijsten na die Hilde en Thomas uit de databank zullen trekken. 
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 Afvaardiging vanuit de PCR: diverse werkgroepen GCR, adviesraad toerisme, RVB en AV vzw 

gemeentelijk cultuurcentrum 

 

AV en RVB voor de vzw gemeentelijk cultuurcentrum: 

18 vertegenwoordigers voor de AV  

10 (max. 12) vertegenwoordigers voor de RVB van de vzw 

 

Normaal gezien 2 AV per jaar, volgend op de RVB. 

De RVB komt ongeveer 4 keer samen. 

 

RVB  

Cecile D’Hollander,  

Diane Scheerders,  

Ronny Van de Velde,  

Eric Van Oevelen,  

Dries Soetens,  

Riet Segers,  

Bart Hendrickx,  

Hendrik Deckers,  

Bert Jacobs,  

Luc Van Broeck,  

Kris Deckers,  

Bert Bral,  

 

AV 

Dirk Van de Velde, De Kleine Kunst 

Elfriede De Puysseleyr, Eigen Haard 

Mieke Van Hove, De Meiboom 

Marleen Wymeersch, Markant 

Anita Morjaen, Hortus en Femma 

Mark Polet, OKRA Haasdonk 

 

Voorgedragen als ondervoorzitter: Kris Deckers, vanuit de RVB van de GCR. 

Hilde schrijft de ‘verkozen’ leden voor de AV aan om te bevestigen. 

 

Leden van de programmatiecommissie worden pas later samengesteld. De RVB schrijft de vzw aan 

met een advies mbt verkiezing programmatiecommissie en werkgroep Kunsten en Erfgoed. 

 

Eigen werkgroepen worden volgende vergadering besproken: 

11 juliviering 

Straatnaamgeving – Bert vraagt de voorgaande leden of ze nog interesse hebben 

ICT en puntenverdeling 

Werkgroep Toerisme – Roland (Pasar) en Anita (vanuit de RVB) 

 

Deelinfrastructuur wordt door de RVB opgenomen. 

Hilde doet intussen oproep naar wie waarin zou willen zetelen. 

 

Intussen is schepen De Meulemeester binnengekomen, rechtstreeks vanuit Brussel. 

Kris doet nog een klein voorstellingsrondje en heet de nieuwe schepen welkom. 

 

De schepen stelt zich voor: Ingeborg De Meulemeester, sociaal verpleegkundige, vroeger medewerker 

in De Bron, moeder van 4 zonen, 16 jaar voorzitter van ouderraad De Zonnepit in Vrasene, van daaruit 

naar de politiek.  4 jaar Kamer en nu Vlaams Parlement, vorige legislatuur schepen van Sociale Zaken, 

nu schepen van Cultuur. 

 

 

2. Korte terugblik en vooruitblik op de activiteiten van de GCR en de PCR 
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3. Opvolging en goedkeuring verslag 09/01/2019  
De voorzitter overloopt het verslag. 

De RVB keurt het verslag goed. 

 

 

4. Stand van zaken financiën door Luc Van Broeck, penningmeester 
De penningmeester gaat even terug in de tijd, vorige vergadering was immers een beknopte 

vergadering. Er waren rekeningen van het CultuurCafé en voor vertegenwoordiging bij AV, RVB en 

werkgroepvergaderingen. En diverse rekeningen voor attenties bij afscheid en voor de 

feestvergadering in Verrebroek. 

 

Hilde zoekt de afrekeningen op van de concerten die ingediend werden voor het excedent cultuur. 

Hilde kijkt na wat de status is van de afrekening van het concert in Melsele t.g.v. de Herdenking van 

WOI.  

 

 

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

 Aanvraag ondersteuning Davidsfonds Beveren-Zuid 

o Officieel dossiertje binnengekomen op het secretariaat, met de vraag tot ondersteuning 

o Tentoonstelling tgv jubileum van 90 jaar Davidsfonds 

o De RVB geeft  

 Opstart WAK Vrasene  

o WAK laatste week van april in OC ’t Klooster in Vrasene 

o Er is een algemene oproep  

o Vernissage op 25 april  

o Nog datum prikken juist voor de paasvakantie 

 Vastlegging overzicht Parkconcerten 2019 

o Voorstel om in 2020 een ander concept vast te leggen. Hendrik neemt dit mee voor de 

werkgroep muziekmaatschappijen 

 Laatste afspraken Herinneringseducatie WOI op 22/02/2019 

o Vrasene: schepen De Meulemeester 

o Kieldrecht: Kris 

o Beveren: schepen Claus  

o Beveren: schepen Brocken 

o Melsele: Mieke  

o Kallo: Eric 

o Haasdonk: Bart  

 Oproep verenigingen voor Een zoen van toen op 28/03/2019 

o Reclame maken via sociale media  

o Alle verenigingen aangesloten bij de seniorenraad informeren 

o Senioren gaven vaak aan dat ze minder gemakkelijk ’s avonds terug thuis  

o Promotie via GCR en via de seniorenverenigingen 

 Steunpunt Deelinfrastructuren / inplannen evaluatie retributiereglement 

o Welke formule hanteren we 

o Betrekken we ook de andere adviesraden? 

o Vragenlijst?  

o Evaluatie met sleutelverantwoordelijken en deelinfrastructuren 

o Bespreking van prijs, verhouding tot grootte van lokalen?  

o Oppassen met vragenlijst – alle deelinfra is anders 

o Best wel de sleutelverantwoordelijken betrekken 

o Beperken tot 5 kernzaken 

o Schema opmaken en iedereen bekijkt dit voor zijn deelgemeente 

o De verenigingen moeten wel voorgaan op andere gebruikers, dat moet lokaal zeker 

genoteerd worden 

o De verenigingen geven vooraf hun data door. Soms komt daar nog een datum bij.  

o Verrebroek: particulieren mogen een jaar vooraf boeken 
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Voorstel van Bart om dit te trekken: Bart, Thomas, Hilde, Luc, Dries – doodle sturen 

 

 Stand van zaken advisering kunst in het nieuwe AC  

o Brief zit bij Bart Van Zele. Vraag wordt mee opgenomen met de bespreking van de 

binneninrichting. De schepen neemt dit mee naar de besprekingen. Hilde bezorgt de 

schepen een kopie. 

 Toelichting aanpassingen puntensysteem 

o Leden WG: Bert Bral, Freddy Van Laetem, Bart en Hendrik 

o Puntenoverzicht bespreken bij de PCR – suggesties vanuit verenigingen mogen naar 

Hilde worden gestuurd. Die stuurt verder door naar de WG. Er zijn een aantal 

voorstellen geformuleerd. 

o Bespreking tg. Volgende RVB. 

 

 

6. Inspiratienota cultuur 

 uitwerken concept + tijdspad 

o vergadering al 2x verdaagd omwille van omstandigheden 

 betrekken culturele veld 

 

Hilde gaf document door met de oplijsting van een aantal ideeën die bij een voorgaande vergadering 

werden genoteerd. 

 

Verenigingen stimuleren voor implementatie VT-pas. Schepen licht toe dat er wordt gewerkt aan de 

uitrol van een UiTpas, waarin de VT-pas kan worden opgenomen (overleg met alle diensten in de 

krokusvakantie). 

 

De RVB vraagt om hierover na te denken. 

We kunnen workshops organiseren binnen een soort van worldcafé en verenigingen aantrekken. 

We vinden voorlopig geen locatie. Misschien eens luisteren bij Waasland Beveren? 

De vraag zou zijn om dit op een zaterdagochtend te doen. 

Hilde onderzoekt dit verder. 

2
de

 piste: Haasdonk, 3
de

 piste Vrasene. 

Eind maart – begin april 

Voor iedereen aangesloten bij de AV. 

 

Laatste wedstrijd 17/03 op verplaatsing. 

Voorstel: zaterdag 30 maart met 23 maart als alternatief. 

Met inschrijvingen. Diane helpt graag mee voor de catering. 

 

 

7. Varia en rondvraag  

 Ontvangst verslagen RVB PCR-Beveren, Vrasene, Haasdonk en Verrebroek + AV Melsele 

 

 Aanvraag toelage jubilerende verenigingen 

Vraag om een snellere afhandeling van de betoelaging.  
En een duidelijk bericht van hoever het ermee staat. 

 

 Dossiervorming cultuurboom 

Er is een dossiertje binnen. Alle dossiers moeten binnen zijn voor 30 augustus bij de voorzitter of de 

secretaris. 

 

Desiré Van Damme vraagt adressen verenigingen aangesloten bij de cultuurraad. Kunst om te 

koesteren.  
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8. Data volgende vergaderingen 

 RVB op dinsdag 19 maart 2019 om 20 uur in Ter Vesten 

 RVB op maandag 29 april 

 RVB op dinsdag 21 mei 

 AV op woensdag 12 juni 

 RVB  

 4 juli = 11 juliviering 

 

Voorbereiding inspiratienota cultuur: donderdag 14 maart om 20 uur – Ter Vesten 

 

 

 
De volgende vergadering van de RAAD VAN BESTUUR vindt plaats op dinsdag 19 maart om 20 
uur in Ter Vesten.  
 
 
 

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


