OVERLEG CULTUURCEL

2021.01.12

Aanwezig: Jan Van Gorp, Jan Pros Jespers, Roger Jacobs, Vladimir Tchervonisjenko, Jean
Huybrechts, Luc Blockx, Renate Themen, Evelien Raaymakers, An Hermans, Eva Verbeek
Verontschuldigd: Davy De Proost, Vladimir Tchervonisjenko, Lize Helsen
Afwezig: Steven Beyers, Sim Helsen, Greet Van Tiggelen, Paul Helsen
1. Welkom + verslag vorige vergadering
We vergaderen online via Microsoft Teams.
Het verslag van het overleg op 24.11.2020 wordt goedgekeurd.
2. Varia = ideeën, wat leeft er in Arendonk
Gezien de aanhoudende coronamaatregelen, is er op cultureel vlak op dit ogenblik niet veel mogelijk.
3. Voorstel nieuw subsidiereglement basis- en werkingssubsidies Cultuur
Subsidies, tweeledig: standaard basissubsidie van 150 euro, werkingssubsidie obv (sterk
vereenvoudigd) puntensysteem
Uitgangspunt: als we bij andere gemeentes de reglementen raadpleegden, zagen we dat
verenigingen die echt bijdragen aan het culturele leven in het dorp in een hogere categorie
ingeschaald werden dan de socio-culturele verenigingen. Verenigingen die een structurele werking
hebben, mogen daarvoor beloond worden. Voorstel: 60 % werkingsbudget wordt toegekend aan
‘culturele’ verenigingen, 40% aan socio-culturele verenigingen.
Inclusie: G-werking, kansengroepen
Iedereen vindt het belangrijk om dit mee op te nemen in het subsidiereglement. Belangrijk:
onderscheid tussen structurele G-werking/inclusie die verankerd is in de basisstructuur en een
vereniging die een activiteit organiseert om kansengroepen te betrekken. Het aanvaarden van de
vrijetijdspas kan in dit punt mee opgenomen worden.
Lessenreeksen:
Goed definiëren wat hiermee bedoeld wordt.
Repetities:
Max. van 15 repetities schrappen. Een bepaald aantal punten toekennen aan verenigingen die vb.
minimum tweewekelijks samenkomen rond hun werking (vb. geen bestuursvergaderingen). Vb. voor
de Harmonie kunnen dit repetities zijn, de fotoclub komt eveneens wekelijks samen om hun foto’s
etc te bespreken.
Culturele uitstap buiten onze gemeente:
Een culturele uitstap met leden van de eigen vereniging moet niet gesubsidieerd worden. (Indien dit
als vorming aanzien kan worden, kan dit opgenomen worden bij vorming?).

Communicatie:
- Sociale media en website op gelijke hoogte stellen (mag 1 thema zijn)
- Digitale nieuwsbrief toevoegen
Suggesties:
- Vanuit gemeente 1x per jaar vorming voorzien rond wetgeving VZW, vrijwilligerswerk,
feitelijke verenigingen etc
- Aanspreekpunt in gemeente voor bv. VZW-wetgeving, coronamaatregelen wat betreft
evenementen… Ondersteunen van verenigingen. Tinne Roes van Dienst Vrije Tijd is
momenteel bezig met het uitbouwen van een verenigingenloket, dat is iets wat hierbij zeker
opgenomen kan worden.

Afspraken:
An en Eva herschrijven het reglement a.d.h.v. jullie suggesties, volgende maand proberen we dit
opnieuw te bespreken, zodat dit eind februari/begin maart kan voorgelegd worden op de
cultuurraad.
4. Coronanoodfonds
Terugbetaling gemaakte kosten inzake corona: verenigingen bezorgen hun kosten. In de
communicatie aan de verenigingen werd er vermeld dat als je met je vereniging echt in nood zit, je
niet moet twijfelen om contact op te nemen met het gemeentebestuur.
5. Pimp het dorp
Zowel de elektriciteitskasten als de hufkens zullen dit jaar onder handen genomen worden. Er wordt
deze maand een oproep verstuurt via de gemeentelijke nieuwsbrief en de sociale media.
6. Vragen staat vrij / allerlei
Dorpsdichters (An/Eva)
Saskia Keersmaekers werd verkozen als dorpsdichter, Mila Coemans als kinderdorpsdichter. Zij
worden beiden gelanceerd tijdens gedichtendag 28 januari, via een filmpje dat op de gemeentelijke
sociale media verspreid zal worden (+ bib). In de week van de poëzie zal er per deelnemer één
gedicht tentoongesteld worden aan de bib. Van de gedichten van de (kinder)dorpsdichter worden
banners gemaakt en op verscheidene (5) locaties in Arendonk geplaatst.
Gemeentelijke nieuwsbrief (Roger)
Blijft de gemeentelijke nieuwsbrief geleverd worden in het formaat zoals we die vorige week
ontvangen hebben? Het was nog niet meteen iets herkenbaars, opletten dat je het niet mist. Luc en
Pros hadden de brief niet ontvangen, Jan had hem 2x ontvangen. Wordt de brief apart bedeeld?
An geeft dit door aan Joke. Wil iedereen opletten of ze de komende weken (tweewekelijks) de brief
ontvangen? Indien er problemen zijn, geven jullie een seintje?

Bevrijdingsfeesten (Roger)
Gaat het gemeentebestuur een culturele activiteit organiseren als corona voorbij is?
Bevrijdingsfeesten (met dank aan Jan). Vb. in samenwerking met verenigingen?
We nemen dit zeker mee.
Lichtjeswandeling (Jan)
Complimenten voor de organisatie. Dit is iets wat elk jaar zou mogen terugkomen.
Binnenkort wordt de lichtjeswandeling geëvalueerd. We zouden dit graag elk jaar opnieuw
organiseren en evt. uitbreiden. Bijvoorbeeld met verenigingen die om beurten een klein standje
kunnen uitbaten…

7. Volgend overleg
De datum van het volgend overleg wordt via Doodle bepaald. Voorkeuren voor de locatie mogen
doorgegeven worden aan de cultuurdienst.
Verslaggeving: Eva Verbeek, cultuurdienst

