
 
 
 
 
 
Verslag van de raad van bestuur van de erkende 
Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 3 juli 
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, Riet Segers, Mieke Van Hove, Eric Van 
Oevelen, Marleen Wymeersch, Luc Van Broeck 
 
 
Verontschuldigd: 
Diane Scheerders, Dries Soetens, Ronny Van de Velde 
 
 
1. Verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter GCR 
De voorzitter verwelkomt de leden van de RVB en overloopt de verontschuldigden. 

 

 

2. Korte terugblik afgelopen activiteiten 
Vrasene 
Begin juli: kermis met tentoonstelling en concert/ 
Melsele 
Aardbeifeesten zijn goed verlopen;  
Iets minder volk op de tentoonstelling van De Meiboom, ca. 300 personen, mede te wijten aan het 
overlijden van Romain De Coninck;  
Concert muziekmaatschappij in Hof ter Saksen 
Beveren 
Bloemenmarkt, mooie locatie, goed weer, groot succes, veel acts. Opvolging 2020: de plaats van Bart 
is vacant. Volgende editie is in Vrasene.  
Midzomernacht: veel volk, goede opkomst, voor de eerste keer samenwerking met Natuurpunt, mooie 
poëzie, muzikanten uit Brussel, 3 rondleidingen met gidsen, ruim 200 personen. 
Haasdonk 
Concert met Udo en de muziekmaatschappijen, meer dan 400 personen aanwezig. 
 
 
3. Opvolging en goedkeuring verslag 21/05/2019  
De voorzitter overloopt het verslag en gaat in op enkele punten die verder niet terug komen. 

 

Inspiratienota cultuur: we moeten werk maken van het opstarten van werkgroepjes. Ook de nieuwe 

directeur van Ter Vesten betrekken: Annelies Tyberghein.  

Vorige keer was er ook afgesproken om te starten met de groepjes waaruit we reeds vertrokken zijn.  

Hendrik, Bert, Peter, Bart, Cecile, Luc, Cecile, Hilde zijn geïnteresseerd. We vullen aan met wie wil 

aansluiten. Overleg wordt vastgelegd op 23 september om 20u in Ter Vesten. 

 

 
4. Stand van zaken financiën door Luc Van Broeck, penningmeester 
Rekeningen CultuurCafé voor diverse vergaderingen, rekening drukwerk WAK Vrasene, creditrente 
ontvangen, rekening traiteur De Schepper voor de WAK, rekening aankoop Manutan steekwagentje, 
rekening Waasland Beveren voor inspiratiedag in maart, betaling organisatie Bloemenmarkt Haasdonk 
(o.a. rekening draaiorgel, clown, smoeltjesverf, H. Kunst & Vreugd, Molenmenners, Rietpen, Vrienden  
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van Senegal, Oxfam, Natuurpunt Waasland, KPSK, De Passanten, Hortus ter Saksen, OKRA, Femma 
OLV, Gezinsbond Beveren, Fotoclub FRAGMA13, Compostmeesters, Bier Verenigt), 
administratie/onkosten PCR-Haasdonk voor Bloemenmarkt, rekening Quality Bunch voor afscheid 
André, rekening drank vergadering sleutelverantwoordelijken. 
 
Rekeningen voor de Parkconcerten moeten nog betaald worden. De betaalgegevens voor de 2 
concerten die met het excedent werden georganiseerd ontbreken nog. Hilde geeft de info door aan Luc. 
 
Kris geeft aan dat we – na de stopzetting van het excedent (vanaf 2020) zeker verder gaan met het 
organiseren van kleine activiteiten in de deelgemeenten. Hiervoor kan budget vanuit de GCR voorzien 
worden.  
Kris kreeg voorstel van Jan De Geyter om eventueel een optreden te verzorgen op locatie. Dit zou bv. 
in OC Boerenpoort kunnen of in Haasdonk in de kerk. Dit wordt op een later moment verder besproken. 
 
 
5. Invoeren jaarverslagen website cultuurraad + feedback zitavonden  
Een stuk of 8 mensen meldden zich voor de eerste sessie bij Hendrik. 
Een stuk of 5 mensen meldden zich voor de tweede sessie bij Bart. 
Een aantal problemen zijn intussen opgelost, bv. het wegvallen van het type.  
Op 11 juli wordt de website afgesloten. We starten daarna zo snel mogelijk opnieuw op voor het nieuwe 
werkjaar 2019-2020, uiterlijk tegen 1 september. 
Het blijk nu duidelijk dat we binnen de cultuurraad toch ook de andere stelsels best opvolgen. Die 
kunnen niet via de website indienen. Voor andere stelsels volstaat het wel om de bestuurslijst te 
controleren en een overzicht van de activiteiten door te geven via mail. Op termijn moet dit misschien 
ook wel via de site kunnen. Dan is de werkwijze voor iedereen gelijklopend en dus duidelijker. 
 
 
6. Input vragen vergadering deelinfrastructuren 11 juni (volgende op 10/09) 
Vergadering vond plaats in Kieldrecht. Een aantal mensen gaven al feedback, van anderen verwachten 
we nog input. De volgende vergadering vindt plaats in Kallo op 10 september. 
 
 
7. Terugblik AV GCR op 12 juni in Hof ter Saksen 
Goede sfeer, mooi kader en mooie muziek. Veel interesse voor de rondleiding met de gidsen. 
 
 
8. Terugblik rondrit deelinfrastructuren op zaterdagochtend 22 juni 
Geslaagde en goed getimede rondrit. De raadsleden waren zeker tevreden. Voor een aantal onder hen 
was het de eerste keer dat ze in een aantal van de gebouwen kwamen. 
We deden de rondrit met 16-17 personen. Het is aan te bevelen om dit elke legislatuur te herhalen. 
 
 
9. Opvolging inspiratienota cultuur m.b.t. overleg culturele veld 
Zie hoger. 
 
 
10. Terugkoppeling vraag rond kerkenbeleid 
Een aantal PCR hebben in het verleden al een oefening gemaakt om na te denken over de 
mogelijkheden die kerken kunnen bieden als ze niet meer voor de eredienst gebruikt worden. 
Wat er besproken werd mag doorgestuurd worden naar het secretariaat. 
De ideeën worden meegenomen in de gesprekken rond het kerkenbeleidsplan, dat door Vlaanderen 
wordt gevraagd aan de gemeentebesturen..  
 
 
11. Varia en rondvraag  

 Ontvangst verslagen RVB: Melsele, uitnodiging Vrasene, Beveren nog op komst 

 Advies afrekening dossier culturele uitwisseling Vlinders & Co 

De GCR gaf positief advies voor de afrekening van het eerder besproken dossier van Vlinders & Co. 
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 Uitwisseling KPSK met Wittenberg: het college keurde het voorstel goed om te verzusteren met 

Wittenberg in Duitsland. Een van de activiteiten in het kader van deze verzustering zou kunnen leiden 

tot een uitwisseling in 2020 door bv. een reis te organiseren voor een ruim publiek door de KPSK. 

Wittenberg heeft nog andere zustersteden in de wereld. Op 16 juli komt er een delegatie naar Beveren. 

De burgemeester van Wittenberg zou in het najaar naar Beveren willen komen om de uitwisseling te 

tekenen (onder voorbehoud). 

 Opvolging tenten GCR – voorstel prijsvraag groepsaankoop verenigingen (Bart) 

Voorstel om 2 tenten bij aan te kopen. Verenigingen zijn zeker geïnteresseerd om ze te gebruiken. 

Bart zal een offerte vragen voor een samen aankoop van tenten. Per tent ca. 1.600 EUR. Goed te 

gebruiken bij regen en bij zon. Hilde zoekt nog stockageplaats. 

Er wordt aangegeven of er gevraagd kan worden aan andere adviesraden of ze ook willen mee 

instappen in de groepsaankoop. Voorstel via secretariaat aan alle voorzitters van de raden. Bert vraagt 

of er tentjes kunnen gebruikt worden in september, door een vereniging die niet aangesloten is bij de 

cultuurraad..  

Iedereen kijkt waar de tentjes kunnen gestockeerd worden. Vraag wordt gesteld of niet elke PCR op 

termijn twee tentjes zou kunnen hebben en stockeren. 

 Opleiding Cultuur in de Spiegel (Hilde) 

Hilde volgde in het afgelopen schooljaar een opleiding ‘Cultuur in de Spiegel’ en is nu samen met 50 

andere Vlaamse cursisten expert in de theorie ‘Cultuur in de Spiegel’.  

Het is de bedoeling om deze theorie ook te implementeren in culturele en/of onderwijsprojecten, onder 

meer in het Project Vijd. Hiervoor wordt contact opgenomen met de secundaire scholen in Beveren. 

Er volgt een korte uitleg over het principe van de theorie en over het model dat gebruikt wordt om via 

culturele thema’s en onderwerpen ruimer in te zetten op het zelfbewustzijn van jonge mensen. 

 Zomersluiting Ter Vesten van 11/07 – 04/08 

 Verrebroek: stand van zaken plaatsing kunstwerk aan De Verre: voorlopig 20 of 27 september.   

 Wegvallen subsidies provincies: vraag om de opmerking rond het wegvallen van de subsidies 

vanuit de provincies te bespreken voor koren, muziekmaatschappijen, kunstverenigingen. We spreken 

af om de middelenstroom te bekijken en verder te analyseren. 

 Vrasene: affiches en uitnodigingen voor de kermistentoonstelling. Aanrader als vakantielectuur: 

Maarten Boudry: waarom de wereld niet naar de knoppen gaat.  

 Beveren: Nocturne kerkhof Beveren: er komt een speciale 5
de

 editie, in samenwerking met de 

Kunstacademie met een programma met muziek, poëzie en zang. Er wordt opnieuw overlegd samen 

met Bert Jacobs op 10 september.  

Femma Beveren is gemaand om toelagedocument in orde te maken, maar het was al gestort. 

KPSK heeft dit jaar wedstrijd Klein Sculptuur. Inschrijven kan tot 6 september, info op de website van 

KPSK. De eerste prijs wordt door de gemeente betaald en het beeld gaat naar de gemeente.  

 

 

12. Data volgende vergaderingen en activiteiten 

 Donderdag 4 juli Concert om 20 uur in Ter Vesten: 11 juliviering i.k.v. Vlaanderen Feest!  

 Vrijdag 5 juli – Picknick in Saksen Park + Lettervanger 

 Zaterdag 6 juli – 15u – opening Montmartre X 

 Zaterdag 13 juli, zondag 14 en woensdag 17 juli kermistentoonstelling in Vrasene – Harmonie in 

verscheidenheid 

 Dinsdag 10 sept – 19.30u – vergadering deelinfrastructuren in Kallo 

 Vrijdag 13 sept – overdag – Ter Vesten – Inspiratiedag Bovenlokaal Cultuurbeleid 

 Dinsdag 17 sept – 20u – AV GCR – schouwburg TV met De Passanten + project Vijd 

 Woensdag 25 sept – 12u – info leerkrachten secundair project Vijd 

 

De volgende vergadering van de RAAD VAN BESTUUR vindt plaats op dinsdag 10 september 
om 19.30 uur in OC ’t Schoolhuis in Kallo, enkel m.b.t. begroting.  
 

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

secretariaat.cultuurraad@beveren.be 


