
 
 
 
 
 
Verslag van de raad van bestuur van de erkende 
Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 9 januari 
2019 om 19 uur in OC De Verre 

 
Aanwezig: 
Kris Deckers, voorzitter 
Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris 
Johan Smet, schepen van Cultuur 
 
Aanwezig: 
Hendrik Deckers, Cecile D’Hollander, Bart Hendrickx, Bert Jacobs, Anita Morjaen, Marc Polet, Diane 
Scheerders, André Tas, Luc Van Broeck, Mieke Van Hove, Roland Van Kemseke, Eric Van Oevelen, 
Marleen Wymeersch 
 
Verontschuldigd: 
Rita Verhoeven 
  
 
 
  
1. Verwelkoming door Luc Van Broeck, voorzitter PCR-Verrebroek 
Luc Van Broeck verwelkomt de genodigden in de infrastructuur van OC De Verre. Voor deze 
gelegenheid werden ook de nieuwe bestuursleden en medewerkers van de RVB van de PCR-
Verrebroek uitgenodigd. We maken kennis met de nieuwe sleutelverantwoordelijke, Magda Baert. 
 
 
2. Opening vergadering door Kris Deckers, voorzitter GCR 
De voorzitter bedankt het bestuur van de PCR-Verrebroek en verwelkomt de aanwezigen op de eerste 
vergadering van 2019. We komen een laatste keer samen in de voormalige samenstelling en nemen 
afscheid van de uittredende leden. We behandelen enkel de dringende dossiers. De overige punten 
worden op de vergadering van februari behandeld, door het nieuwe bestuur. 
 
 
3. Stand van zaken dringende dossiers 

 Aanvraag ondersteuning Montmartre 

Montmartre vraagt opnieuw ondersteuning voor de organisatie van de tentoonstelling op de eerste 

zondag van juli, augustus en september 2019. De RVB geeft akkoord voor ondersteuning zoals 

voorgaande jaren, met name de hapjes bij de receptie. 

 Aanvraag ondersteuning dubbel jubileum 2023 Kunst & Vreugd 

Kunst & Vreugd diende een dossier in voor ondersteuning van het laten componeren van een 

muziekstuk voor haar jubileum in 2023. De RVB geeft akkoord voor een toelage met een maximum van 

1.250,- euro. 

 Aanvraag ondersteuning boekuitgave / tentoonstelling Beverse Klok 

De Beverse Klok diende een dossier in voor ondersteuning van een boekuitgave over kunst in de 

openbare ruimte, gebaseerd op korte stukjes uit ‘Monumenten in de Beverse Klok’, mogelijks in 

combinatie met een tentoonstelling. De RVB geeft akkoord voor een toelage voor de boekpublicatie met 

een maximum van 1.250,- euro. 

 Vraag m.b.t. huur lokalen Sint-Maarten voor Kortfilmfestival 

vtbKultuur Video vraagt bemiddeling voor aanvraag gebruik van het Leerhof van de Sint-
Maartencampus. Kris en Hilde nemen dit verder op. 
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4. Voorbereiding extra AV van dinsdag 15 januari 
Op 15 januari vindt een extra AV plaats, in functie van de verkiezing van de nieuwe besturen. Volgende 
punten komen hierbij zeker aan bod. 
 

 Voorstelling nieuw samengestelde besturen van de PCR 

 Inspiratienota cultuur 

 Projecten in de kijker 

 22/02/2019: Herinneringseducatie scholen in alle deelgemeenten 
 28/03/2019: Een zoen van toen 
 Oproep medewerking Special Olympics 
 Aankondiging boekuitgave Beverse Klok 
 Aankondiging activiteiten: Beeldig Hof ter Saksen; Parkconcerten 2019; Vlaanderen Feest!; 

Montmartre in Park Hof ter Saksen; … 
 
 
5. Inspiratienota cultuur 

 voorstellen tijdspad en concept 

 betrekken culturele veld 

 

 

6. Varia en rondvraag  
Het secretariaat ontving verslagen van PCR-Beveren en Verrebroek. 

 

 

7. Data volgende vergaderingen 

 Extra AV GCR in functie van verkiezingen, 15 januari 2019 om 20 uur 

 RVB op 19 februari, 20 uur in Ter Vesten 

 AV juni 2019 in functie van Beeldig Hof ter Saksen 

 

 

 
 
 
De volgende vergadering van de RAAD VAN BESTUUR vindt plaats op donderdag 13 december 
om 20 uur in Ter Vesten.  
 
 
 

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


