
 
 
 
 
 
Verslag van de raad van bestuur van de erkende 
Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 21 mei 
2019 om 20 uur in Ter Vesten 

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

 

 

2. Korte terugblik, opvolging en goedkeuring verslag 29/04/2019  
Terugblik 

Haasdonk: tentoonstelling Meesterschap, ca. 800 bezoekers. 

Haasdonk: tentoonstelling De Collega’s Verrassen 

Beveren: ArtuBe 

Parkconcert Verrebroek in Fort Liefkenshoek 

Parkconcert Vrasene in Fort Liefkenshoek 

Volgend weekend:  

Bloemenmarkt in Cortewalle 

 

De voorzitter overloopt het verslag.  

Opvolging vereist voor toelagen Vlaanderen en beeld in Verrebroek. 

Bert heeft geen interesse om in de programmatiecommissie te zetelen. Kris volgt dit op. 

Werkgroepen onder de vzw zijn welkom.  

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

 

3. Stand van zaken financiën door Luc Van Broeck, penningmeester – verplaatst 
Telefonisch enkele zaken overlopen, o.a. rekening Waasland Beveren. 

 

  

4. Afsprakennota m.b.t. onderhoud website cultuurraad 
Op 14 mei was er bijeenkomst met Freddy Van Laethem, Hendrik Deckers en Bart Hendrickx. 

Registratie online moet gebeuren voor 11 juli. De infoavond wordt verzorgd door Hendrik en Bart. 

Voorstel onderhoudscontract Ben Goeyvaerts.  

Bart geeft toelichting bij de gemaakte afspraken. 600 euro op jaarbasis en jaarlijks herzienbaar. 

 

De RVB geeft akkoord om hiermee verder te gaan.  
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5. Data zitavonden invullen jaarverslag: donderdag 13 juni en dinsdag 2 juli 
Hendrik en Bart zullen elk een zitavond voor hun rekening nemen om de verenigingen die nog vragen 

hebben bij het online invoeren van het jaarverslag te ondersteunen. 

Afspraak telkens om 19 uur in Ter Vesten. 

 

 

6. Afspraken rondrit deelinfrastructuren op zaterdagochtend 22 juni 
Kris overloopt het voorstel. 

Het is de bedoeling dat de nieuwe gemeenteraadsleden kunnen kennismaken met de infrastructuur. In 

principe enkel binnen- en buiten. Er zal niet veel ruimte zijn om inhoudelijk veel informatie te 

verstrekken.  

We verzamelen op de parking tegenover OC Boerenport om 8.30u en vertrekken om 8.45 uur naar 

Kallo. Uitleg kan grotendeels gebeuren op de bus.  

Er wordt gevraagd om de contactpersonen ca. 10 minuten voor aankomst een seintje te geven om 

open te doen.  

 

 

7. Afspraken + agenda AV GCR op woensdag 12 juni in Hof ter Saksen 
Helpers gevraagd om 18.30 uur. Bert, Hendrik, Marc, Dries, Kris, Ronny, Diane. 

Nog gids te vragen via toerisme. Tappers vragen via Christa. 

 

AGENDA 

1. Verwelkoming door de voorzitter, Kris Deckers 
2. Stand van zaken activiteiten (Parkconcerten, Feest Vlaamse Gemeenschap, Montmartre) 
3. Eerste aankondiging project Vijd, oproep aan alle Vij(d)ts en inbreng Beverse verenigingen  
4. Administratieve berichten m.b.t. het activiteitenverslag en de betoelaging 

- toelichting bij het digitale activiteitenverslag 2018-2019 
- infosessies op 13 juni en 2 juli over het online invoeren van activiteiten, 

inschrijven via secretariaat.cultuurraad@beveren.be  
- volmachtformulieren uitbetaling subsidies 
- volgende AV op dinsdag 17 september in de schouwburg van Ter Vesten 

5. Woordje van mevrouw Ingeborg De Meulemeester, schepen van Cultuur 
6. Rondvraag 
7. Rondleiding met gidsen doorheen Panic in Saksen Park, 15

de
 editie van BHTS 

8. Napraten bij een drankje 
 

Oproep project Vij(d)ts wordt meegestuurd met de uitnodiging van de AV. 

 

Activiteitenverslagen: vraag vanuit Vrasene. Hendrik neemt dit op. 

Nog wat uitleg geven bij digitale activiteiten door Bert. 

Eventueel Hilde over volmachtformulieren. 

 

Opening BHTS zaterdag 25/05 om 18 uur. 

 

 

8. Inspiratienota cultuur m.b.t. overleg culturele veld 
Op 23 maart organiseerde de cultuurraad een brainstorm/overlegmoment in Waasland Beveren voor 

het brede culturele veld.  

Hiervoor werden zowel de leden van de AV van de GCR als van de vzw van het cultuurcentrum 

aangeschreven. Ook de bibliotheekcommissie en de werkgroepen Beeldende Kunst & Erfgoed werden 

uitgenodigd. 

Uit de rondetafelgesprekken kwamen interessante meningen en denkpistes naar boven.  

De GCR wil zich engageren om hier dieper op in te gaan en om een aantal van deze punten in de 

komende beleidsperiode verder uit te werken, of er werkgroepjes rond op te richten. 

 

 

 

mailto:secretariaat.cultuurraad@beveren.be
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INFRASTRUCTUUR 

Digitaal platform nodig voor ontmoetingscentra alle zalen, alle OC’s 

o boekingssysteem 

o vereniging vraagt aan 

o zaalverantwoordelijke volgt op en vult in op schema / website 

Voorstel om systeem uit te rollen dat hierop past. 

Acceptabel? Kunnen alle sleutelverantwoordelijken hiermee werken? 

Realistisch? Misschien niet op korte termijn. Dus starten met 1 deelgemeente en daarna uitrollen. 

Gebruikers en verantwoordelijken moeten kans krijgen om bij te scholen en zich te vormen. 

Tijd: ontwikkeling in eigen beheer en voorleggen aan gemeentebestuur. 

 

Stockage en bergplaats voor grote stukken. Oproep aan alle verenigingen die hiervan gebruik maken 

om dit samen op te nemen. 

Gevaar voor slapende stocks! De muziekmaatschappijen hebben een eigen plek en plaatsen hun 

materiaal daar. 

In Kieldrecht en Verrebroek hebben de verenigingen hun eigen kast, wel met hetzelfde uitzicht en vorm.  

In Melsele hebben de muziekverenigingen de zolder ter beschikking gekregen. 

 

Vrasene: onderhoud en vochtplekken en belabberde toestand van de lokalen. 

Kieldrecht: idem. 

 

Bij melding van defecten moet er sneller opgetreden worden. Zeker wat betreft de 

verzekeringsdossiers.  

Kunnen we een afgevaardigde van de TD vragen in de vergadering van de deelinfrastructuur? 

Polyvalent gebruik van alle lokalen versterken: sport- en scholen, ook voor atelierruimte. 

 

VERJONGING 

Coaching van jonge startende verenigingen? 

Eenvoudiger om toe te treden tot GCR? 

Verjonging zowel nodig in de deelname als in de bestuursfuncties. 

Binnen de Gezinsraad zijn er wel verenigingen die met jonger publiek werken: oudercomités, 

buurtcomités. 

Meer toekomst in samenwerking. Verhoogde digitalisering. 

Jonge en nieuwe pop-up initiatieven ondersteunen, bv. via cultuurcheques, ondersteuning voor 

organiseren van activiteiten. Bv. logistiek, financieel, … 

 

SAMENWERKING 

Stimuleren door met elkaar te spreken. Gezamenlijk zaken organiseren. 

Gemeenschappelijke kalender voor verenigingen? 

Voorbeeld van verenigingenboekje dat bus aan bus werd verdeeld in Verrebroek. 

Elke vereniging leg haar jaarkalender vooraf vast. 

Met een digitaal platform kan je wel vooraf zien wat er al te doen is en dan de data vermijden waar al 

teveel ingepland is (Kieldrecht). 

Werken met het UiTplatform is hier de oplossing voor. 

Stimuleren door positief te belonen? Faciliteren? 

Verenigingen onder elkaar materiaal laten gebruiken, verhuren, … 

Extra punten voor samenwerking met jeugdverenigingen, oudercomités, … 

 

PARTICIPATIE 

Een UiTpas voor alle nieuwe inwoners. 

Een busje voor minder mobiele mensen? 

Mobiliteit is een probleem.  

Leeftijd van bestuursleden van bv. OKRA. 

Voor mensen die weinig sociale activiteiten hebben? 

Ook kijken naar de pop-up initiatieven. 

Uitpas zien als wat hij is, helpt niet noodzakelijk om mensen meer te laten deelnemen aan de 

activiteiten. 
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Meer samenwerking met partners die hierin kunnen ondersteunen, bv. handicar. 

Nieuwe inwoners goed informeren over alles wat er is. 

Vraag om betrokken te worden bij de organisatie van de onthaaldag nieuwe inwoners, of op zijn minst 

om de info te kunnen meegeven. 

 

ONDERSTEUNING 

Nakijken reglement culturele uitwisseling. Eerder invullen als een soort van ambassadeurschap.   

 

ADVIES- EN BEHEERSRADEN 

Toch nadenken over 1 gezamenlijke raad, bv. gezinsraad + cultuurraad. 

 

CULTUUREDUCATIE 

Verenigingen aanmoedigen om mee te werken aan brede schoolprojecten. 

Bv. rond een bepaald project verenigingen stimuleren om samen met de scholen te werken om zo 

kinderen te betrekken.  

Hier zit veel potentieel, maar ook een bedenking: de druk bij de scholen mag niet te hoog gelegd 

worden. 

 

 

9. Varia en rondvraag  

 Ontvangst verslagen RVB. 

 Opvolging plaatsing beeld Verrebroek. 

 Tenten: intern bekijken waar plaats is.  

 Bloemenmarkt in 2020 in Vrasene. 

 Tento Kunstkring De Meiboom, samen met de Aardbeifeesten. 

 Opening Bijentuin en Bloemenmarkt. 

 Werkgroep deelinfrastructuur – ontwerp van aanpassingen reglement. Agenda opmaken en tijdig 

bezorgen. 

 Huiswerk voor volgende keer: nieuwe naam voor opvolger WAK. 

 

 

10. Data volgende vergaderingen 

 Donderdag 6 juni: Open huis Ter Vesten (tickets beschikbaar vanaf maandag 6 mei) 

 Dinsdag 11 juni: Vergadering deelinfrastructuren om 19.30 uur in OC Ermenrike 

 Woensdag 12 juni 2019 om 19 uur: AV in functie van Beeldig Hof ter Saksen 

 Zaterdag 22 juni: Rondrit deelinfrastructuren in de voormiddag 

 Woensdag 3 juli: RVB om 20 uur in Ter Vesten 

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

 

 

 

 

 
De volgende vergadering van de RAAD VAN BESTUUR vindt plaats op woensdag 3 juli om 20 
uur in Ter Vesten.  
 
 
 

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


