
 
 
 
 
 
Verslag van de raad van bestuur van de erkende 
Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 19 m aart 
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, Luc 
Van Broeck, Ronny Van de Velde, Mieke Van Hove, Eric Van Oevelen, Marleen Wymeersch 
 
Verontschuldigd: 
Ingeborg De Meulemeester, schepen van Cultuur 
Marc Polet, Dries Soetens, Anita Morjaen 
 
 
1. Verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter GCR 
De voorzitter verwelkomt de leden van de RVB en overloopt de verontschuldigden. 

De voorzitter verwelkomt eveneens Ilka Walleyn, preventiewerker gemeente Beveren.  

 

2. Voorstelling project ‘Meer van zonder’ door Ilka Walleyn, preventiemedewerker 
Ilka is preventie- en drugmedewerker bij de gemeente Beveren. Ze is hier vanavond om het beleid rond 

preventie en haar werk voor te stellen. 

Alcohol, drugs, gamen. Er kunnen vormingen worden aangeboden aan verenigingen.  

Vroeg-interventie: kortdurende begeleiding bv. bij jongeren die bezig zijn met gamen, via een reeks van 

ca. 7 gesprekken om de jongeren terug op het juiste spoor te krijgen en indien nodig door te verwijzen 

naar de juiste zorgverstrekker. Mochten daar vragen rond zijn, dan kan Ilka advies geven. 

 

Campagne: generatie rook-vrij, opgericht door Kom op tegen Kanker en Stichting tegen kanker. 

Visie: alle kinderen die geboren worden in 2019 zouden rookvrij moeten kunnen opgroeien en minder 

onder invloed staan van roken. We willen van niet-roken de norm maken = denormaliseren. 

Slechts een klein luikje van de campagne is ook gericht op de rokers zelf. 

Positieve en uitnodigende campagne. Niet met de vinger wijzen naar de rokers, maar wel wijzen op de 

gevaren van roken bij kinderen. Adviseren om niet in het zicht van jongeren te roken. Wie kan er nu 

tegen de bescherming van jongeren zijn? Verenigingen en individuen kunnen ervoor kiezen om hier op 

hun eigen manier aan deel te nemen en zich in te zetten voor deze campagne. 

Vooraf: survey naar de bereidheid van mensen om zich hiervoor in te zetten. Waaruit blijkt dat het 

draagvlak nu al vrij groot is. 

Hoe? Veel plaatsen waar kinderen komen rookvrij maken: speeltuinen, dierenparken, … 

Via een label: generatie rookvrij – Hier speel ik rookvrij.  

Actieve vraag om mee achter de campagne te staan en bij activiteiten, evenementen een zone ‘rookvrij’ 

te voorzien. Buitenspeeldag 24/04 wordt als eerste gemeentelijke rookvrije evenement 

geïmplementeerd. 

 

Campagne ‘Meer van zonder’. Verruimen van aandacht naar alcoholvrije dranken en hierop inzetten, 

ook met het oog op mensen die geen alcohol mogen of willen drinken. Het wordt door vele mensen 

geapprecieerd als er meer keuze wordt aangeboden van dranken. 

www.meervanzonder.be 

Doe het zelf! Door het alcoholvrije aanbod ruimer te maken, door het logo te gebruiken, een banner te 

plaatsen.  

Alternatieve drankjes: meer frisdrankjes aan te bieden, meer mocktails, combinaties op basis van 

fruitsappen met water. Er zijn kant-en-klare mocktails op de markt, maar je kan ze ook zelf maken en 

http://www.meervanzonder.be/
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aanbieden op je evenement en overleggen met je brouwer. Het publiek vindt het ook aangenaam om 

een groter aanbod te hebben. 

 

Er zijn ca. 230 herbruikbare bekers ter beschikking. 

Er zijn ook grotere bidons voor water of sappen. Aanvragen kan rechtstreeks via Ilka. 

  

 

De voorzitter bedankt Ilka voor de voorstelling. De aangeboden info is zeker ook bruikbaar voor 

verenigingen en culturele evenementen. 

 

Bart vraagt of de aanvragen voor de kerstmarkt ook via Ilka gaan, maar dit is enkel zo voor aanvraag 

vergunning om sterke drank te schenken. 

Bert vraagt wat de vorming precies inhoudt als die bv. voor de Gezinsbond wordt gegeven. De 

vormingen staan ook op de UiTdatabank. Bv. ‘Als kleine kinderen groot worden’ rond gamen. 

 

Ilka bezorgt nog een overzicht op een A4 met de beide campagnes, plus de campagnebeelden. Hilde 

geeft door hoeveel affiches er van ‘meer van zonder’ kunnen opgehangen worden in de 

deelinfrastructuren. 

 

 

3. Korte terugblik en vooruitblik op de activiteiten van de GCR en de PCR. 
Het waren alweer drukke tijden op cultureel vlak. Er was onder meer: toneel Melba in Melsele, toneel 
K.E.T. in de nieuwe theaterkelder in het oude zwembad, een tentoonstelling van de Koninklijke Piet 
Stautkring, een concert van Sint-Cecilia Kieldrecht. Volgende week is er toneel in OC Ermenrike. 
 
 

4. Opvolging en goedkeuring verslag 19/02/2019  
De voorzitter overloopt het ontwerp van verslag. 

Hilde vult de opmerkingen verder aan en volgt nog enkele punten op. 

 

De RVB keurt het ontwerp van verslag goed. 

 

 

5. Stand van zaken financiën door Luc Van Broeck, penningmeester 
Er zijn nog bedragen binnengekomen voor het excedent. Hilde stuurt de rekeningnummers voor deze 

concerten: in Melsele en Vrasene in november 2018, door naar Luc. 

Verder nog geen rekeningen ontvangen. 

 

 

6. Stand van zaken en voortgang werkgroepen en dossiers (beknopt)  
Nazicht lijsten  
Zoen van toen: ca. 160 kaarten voorzien. 
WAK Vrasene: volgende maandag vergadering in OC ’t Klooster. 
Steunpunt deelinfrastructuren: doodle voor Hilde, Thomas, Bart, Dries, Luc. 
Voorstel adres Cortewalle: Essendreef i.p.v. Zwarte Dreef, enkel daar kan je met de auto door. 
Toegang en parking is in elk geval via Essendreef. 
Bert Jacobs vraagt advies bij de WG Straatnaamgeving en bezorgt aan het secretariaat 
 

 

7. Inspiratienota cultuur m.b.t. overleg culturele werkveld 
 

zaterdag 23 maart 

kris overloopt de ppt 

 

 

8. Varia en rondvraag  

 Ontvangst verslagen RVB PCR-Beveren 

 

 Aanvraag toelage jubilerende verenigingen: 100 jaar Leopold-en Albertisten – positief advies 
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 Adviesvraag Vlinders & Co: positief advies  

 

Vraag hoe het reglement precies in zijn werk gaat. Kooroptreden in Italië van Resolut? Hilde licht de 

werking van het reglement kort toe. Reglement wordt nog eens doorgestuurd. 

 

Paul van Wouwe – cultureel ambassadeur voor Mongolië. Twee mensen van het instituut voor 

Mongolië komen naar België. Project in het voorjaar van 2020 in OC Ermenrike, Melsele, onder de 

vleugels van GROS en de PCR-Melsele. 

 

11 juliviering: contract ingevuld en teruggestuurd. Info opgevraagd voor op de website. 

Reservatieperiode start op zaterdag 6 april. 

 

Varia: Bloemenmarkt – verkiezingszondag 26 mei 2019 

In totaal zijn er nu ca. 15 verenigingen geïnteresseerd. Extra attracties met straattheater, en verder ook 

ezeltjes. Scholenproject rond klimaat, in verband met het verwijderen van enkele zieke bomen. 

Opening van de bijentuin gebeurt tijdens de bloemenmarkt. 

Affiches worden binnenkort gemaakt, met foto van Cortewalle. 

Hortus ter Saksen doet mee, en contacteert de medewerkers van De Stroom voor de cafetaria. 

Parkconcerten: affiches en flyers worden binnenkort opgestart. 

Nocturne 2019: terug in Beveren op 31 oktober op de begraafplaats. Eventueel muziekprogramma via 

de Kunstacademie Beveren (vraag gesteld aan Hans De Volder, nog eens opnieuw vragen), anders 

eventueel Mona Liz. 

 

Nazicht Lärarenkafé - Melsele 

Website: opmerkingen verzamelen m.b.t. website, bv. bij de plaatselijke raden. Puntensysteem 

herbekijken en eventueel verschuivingen doen. Het totaalbedrag moet wel gelijk blijven. Iedereen mailt 

rechtstreeks naar Bart. 

 

Wifi OC Verrebroek werkt nog niet. Ook in Vrasene wordt nog gewerkt. Hilde vraagt na via Thomas. 

 

Hilde 

Project Joos Vijd – oproep naar verenigingen / oproep mensen met achternaam Vyd/Vyt/ 

 

 

9. Data volgende vergaderingen 

 RVB op maandag 29 april 

 RVB op dinsdag 21 mei 

 AV op woensdag 12 juni om 19 uur in Hof ter Saksen, aansluitend rondleiding (Bert vraagt 

Feestorkest Harmonie) 

 RVB  

 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 


