
 
 
 
 
 
Verslag van de raad van bestuur van de erkende 
Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op maandag 30 
september 2019 om 20 uur in Ter Vesten 

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

De voorzitter wenst iedereen een goed werkjaar. 

De eerder geplande eerste vergadering van het seizoen op 10 september in Kallo werd afgelast 

wegens te weinig concrete punten voor de vergadering deelinfrastructuren. 

De begroting werd door de voorzitter, secretaris en penningmeester besproken en via mail bezorgd aan 

de bestuursleden. 

 

Er wordt gevraagd om in de toekomst verder in te zetten op een opvolger van het ‘excedent cultuur’. Er 

is intussen gevraagd aan Jan De Geyter en aan Hans De Volder voor input. Dit wordt zeker nog verder 

opgenomen. Misschien is dit ook de gelegenheid om een jonger publiek aan te spreken. 

 

 

2. Korte terugblik afgelopen activiteiten 

 Laatste Parkconcerten september 2019 

o Sint-Cecilia werd wat in het hoekje van het terras weggeduwd. In de toekomst vragen om de 

tafels wat te herschikken zodat de muzikanten centraal staan. 

o Parkconcert juli in Hof ter Saksen – is niet doorgegaan maar de muzikanten zijn wel ter plaatse 

gekomen; afspraak geldt dat de toelage in dat geval betaald wordt omdat de kosten gemaakt 

werden 

 

 Inspiratiedag Bovenlokaal Cultuurbeleid op 13/09 in Ter Vesten 

o Hilde licht kort toe, Dries, Marc en Riet waren aanwezig. Achteraf werd de info naar alle 

bestuursleden doorgemaild. 

 

 Activiteiten PCR en verenigingen 

o Concert 100-jarig bestaan Leopoldisten – veel muziekmaatschappijen kwamen spelen op het 

festival. De opkomst was erg klein. Midden in de zomer is geen erg goed moment. 

o Verrebroek: kunstwerk van Jef Geerts aan de Verre wordt op 8 oktober feestelijk onthuld. De 

sokkel wordt momenteel gegoten en opgebouwd. Het transport zal gebeuren door de 

schoonzoon van de kunstenaar (aannemer). Het is belangrijk om erop te letten dat er bij 

dergelijke activiteiten zeker ook de lokale PCR voldoende betrokken wordt.  

o Beveren: lijst van activiteiten die net voorbij zijn en tot november lopen. 

o Vrasene: Tuinconcert van de fanfare, nog enkele concertjes ten voordele van Levensloop. 
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o Haasdonk: optreden Yevgueni in Haasdonk reeds snel volzet door aboverkoop Ter Vesten: 

slechts weinig mensen uit Haasdonk hebben zelf de kans om te gaan luisteren. Haasdonk Zapt 

op zaterdag 5 oktober: 4 muziekgroepen spelen telkens 35 à 40 minuten in roulatie op 4 

locaties.  

o Kieldrecht: toneel en muziek begint in oktober-november. 

 

 

3. Opvolging en goedkeuring verslag 03/07/2019  
De voorzitter overloopt het verslag en staat stil bij een aantal punten die niet verder worden besproken 
tijdens deze RVB. 
 
Wittenberg: er wordt een werkgroep opgestart om een programma uit te werken. Roland Van 
Kemseke, Cecile D’Hollander en Jan Weyers zullen alvast vertegenwoordigd zijn in de werkgroep.  
Nocturnes 31/10 
Beveren: mooi muzikaal programma in samenwerking met de Kunstacademie (jeugdkoor) en de 
Passanten. 
In Kieldrecht zal het Sint-Gregoriuskoor voor de muzikale opluistering zorgen. 
Opmerkingen bij verslag: correctie bij de varia: prijs KPSK: de eerste prijs wordt voor 50% door de 
gemeente betaald. 
Het verslag wordt verder goedgekeurd. 
 
 
4. Stand van zaken financiën door Luc Van Broeck, penningmeester 
Betaling van verschillende facturen sinds 3 juli tot einde werkjaar, augustus 2019: afrekening concerten 
excedent deelgemeenten, concert 11 juliviering, rekeningen van Hortus ter Saksen bij de 
Parkconcerten, broodjes rondrit gemeenteraad, Parkconcerten, bureelkosten, rekening Sabam, receptie 
Montmartre, diverse rekeningen CultuurCafé, forfaitaire vergoedingen penningmeester en voorzitter.  
Na de AV werden nog volgende rekeningen betaald: aankoop 2 tenten, rekening CultuurCafé. 
 
De 2 aangekochte tenten worden woensdag 2 oktober uitgepakt en klaargezet in OC Haasdonk en 
voorzien van uitleg. Daarna worden ze opgenomen in de lijst van het secretariaat en kunnen ze 
ontleend worden. 
De post representatie bij vergaderingen is een aanzienlijke kost. 
 
 
5. Terugblik AV GCR op 17 september in Ter Vesten 

 Puntenverdeling en website: zitavonden 12, 13/11 Haasdonk/Ter Vesten 

o Zitavonden: eventueel nog eens een oproep uitsturen om in te schrijven. 

o Problemen met de postzending – sommige brieven zijn 12 dagen onderweg geweest. 

o Opmerking: verslagen van de GCR moeten sneller op de website van de gemeente. 

 Oproepen: project Vijd – Levensloop - Project Mongolië 

o Vijd: data deadlines worden nog eens doorgestuurd 

o Levensloop  

o Project Mongolië start  

 Voorstellen volgende AV? 

o De voorzitter vraagt welke vereniging interesse heeft om zich voor te stellen 

o De locatie kan in functie van deze keuze gemaakt worden. 

 

 

6. Opvolging overleg 23/09 inspiratienota cultuur m.b.t. overleg culturele veld  
De voorzitter overloopt het verslag van de vergadering en licht dit verder toe. 
 
Een aantal zaken zijn misschien niet haalbaar: 

- Na het algemene deel werken met gesprekstafels is niet haalbaar met 150 personen 
- Een spreker uitnodigingen is zeker een goed idee 
- Een succesverhaal van een vereniging moet er ook bij 
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Idee van 1 algemene vergadering i.p.v. 2x per jaar? Of kiezen voor een ander concept, zoals de 
brainstormvergadering in maart 2019. Toen waren er ca. 50 personen aanwezig, allemaal 
geïnteresseerden voor de culturele thema’s. Dat kunnen we zeker hernemen. 
 
Formule uitwerken met een combinatie van zaken: 

- Zomervergadering met een spreker (bv. BHTS) + good practice – eventueel met 3 sprekers 
- Maart-april een inspiratievergadering met gesprekstafels 
- September een statutaire AV  

 
Tip spreker: Merel De Vleeschouwer over communicatie. 
 
Nieuwe gebouwen in de gemeenten gaan bezoeken: bv. nieuwe sporthal – kantine? Nieuw AC? 
Nieuw rusthuis Haasdonk. Maalderij? 
 
Afspraak maken met nieuwe directeur en Kris Deckers. Hilde kijkt naar de gezamenlijke agenda’s om 
een datum vast te leggen. 
Nieuwe vergadering WG op 6 november om 20u in Ter Vesten. 
 
 
7. Varia en rondvraag  

 Ontvangst verslagen RVB: Beveren, Vrasene, Kieldrecht 

 Uitwisseling met Wittenberg 

 Stavaza opvolging tenten GCR 

 Project 50 jaar PCR-Beveren – Bert heeft morgen overleg  

 Cultuurboom 2019 / 2020 – aanvraag op komst – jurybijeenkomst wordt gepland 

 Nocturne: nog extra budget voorzien voor 8 à 10 euro pp eten te voorzien (ca. 20 personen). 

 Concert Vrasene november KPSK: ca. 40 tickets verkocht. Nog extra promo voor lokale 

verenigingen in Vrasene. 

 Begroting deelinfra voor de volgende jaren nakijken. Hilde volgt op. 

 Femma Vrasene stopt in december. Verenigingen die stoppen worden geschrapt. 

 Nieuwe bestuursleden verenigingen: mensen die interesse hebben kunnen gecoöpteerd worden, 

zonder dat ze hiervoor lid moeten zijn van een vereniging. 

 Carnavalvereniging De Nachtvlinders wenst met haar reuzen lid te worden van de cultuurraad, cf. 

de Kouterse Reuzengilde uit Kieldrecht en dient hiervoor een aanvraag in. De aanvraag blijkt niet 

conform met de voorwaarden. De vereniging moet een jaar werking kunnen aantonen. De 

vereniging is op de hoogte gebracht. 

 

 

8. Data volgende vergaderingen en activiteiten 

ACTIVITEITEN 

 29/10: concert Festival van Vlaanderen 

 31/10: Nocturnes op de begraafplaatsen in Beveren en Kieldrecht 
RVB 

 5/11 werkgroepvergadering Inspiratienota Cultuur om 19.30u – vervolg op vergadering van 23/09 – 
iedereen van de RVB welkom + Peter Van Broeck 

 6/11 RVB – 20u 

 17/12 RVB – 20u 

 21/01/2020 = traditioneel feestvergadering op locatie om 19u (Kallo?) 

 Geen vergadering in februari 

 03/03/2020 RVB – 20u 
 

De volgende vergadering van de RAAD VAN BESTUUR vindt plaats op 6 november om 20 uur in 
Ter Vesten.  
 

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

secretariaat.cultuurraad@beveren.be 


