OVERLEG CULTUURCEL

23.09.2020 Heemhuis

Aanwezig: Jan Van Gorp, Jan Pros, Luc Blockx, Paul Helsen, Roger Jacobs, Vladimir
Tchervonisjenko, Jean Huybrechts, Renate Themen, An Hermans, Eva Verbeek
Verontschuldigd: Steven Beyers, Greet Van Tiggelen, Davy De Proost, Lize Helsen
1. Welkom + verslag vorige vergadering
We zijn te gast in het Heemhuis.
Het verslag van het overleg op 23.09.2020 wordt goedgekeurd.
Opmerkingen:
- Uit vorige verslag: ‘Intussen vinden we in Arendonk vele kunstwerken op openbare plaatsen,
van verschillende projecten in het verleden zoals Kunst in ’t Veld, 800 jaar Arendonk en
Kunstzaken. Sommige zijn echter helemaal verkommerd (bijvoorbeeld trechter aan brug 5).’
- Ondertussen heeft de academie de kapotte kunstwerken weggehaald en zijn er andere
gerestaureerd. Indien we toch nog iets opmerken, mag er steeds contact opgenomen
worden.
- De Witte Dame op het Pelgrimsplein is ondertussen gepoetst.

2. Varia = ideeën, wat leeft er in Arendonk
Hoe kunnen we cultuur terug ‘in the picture’ zetten in Arendonk – coronagewijs? Kunnen we
verenigingen een uitgestoken hand aanreiken wanneer ze een evenement op poten willen zetten?
-

-

-

Voorzien van een draaiboek voor verenigingen met inrichtingsplan (optreden,
tentoonstelling, standaard aanbod)
Kan de gemeente inspanning doen om de Bemdhal ter beschikking te stellen voor
verenigingen
o Concreet enkel zaterdag vanaf 13u30 à 14u00. Op andere uren is de Bemdhal
ingenomen door sportclubs etc.
Kunnen er evenementen georganiseerd worden in de kerk van de Voorheide?
Kan er hulp geboden worden voor de reservatiesystemen (online, op papier)
Gemeenschapscentrum, vnl. Garve: kan de prijs gehalveerd worden, of nog beter, kan de
Garve gratis ter beschikking gesteld worden? Enkel voor evenementen waarbij iedereen
welkom is (mits reservatie). Dus niet enkel voor eigen vereniging.
Kan de gemeente actiever meehelpen met het opzetten van evenementen (covid event
scan…)

An en Eva bekijken deze voorstellen op de gemeente.
An had al enkele voorstellen afgetoetst op het College van Burgemeester en Schepenen:
-

Basis geluidsinstallatie: niet alle verenigingen kunnen hier gebruik van maken (zou ongeveer
een 2 000 euro kosten)
Garve (en andere zalen?): kostprijs halveren t.e.m. juni 2021? Dit willen we bekijken.
Routeplan of zaalplan kan ook zeker bekeken worden

3. Nieuwe inzichten/nieuwe Budgetten
Voldoet het budget voor culturele activiteiten? Moet er volgens jullie nog iets gewijzigd worden?
Voorlopig geen opmerkingen.
4. Subsidies / Coronanoodfonds
Voldoen de culturele subsidies?
Eva stuurt het subsidiereglement door. Opmerkingen mogen doorgegeven worden.
Eva stuurt ook het bedrag van subsidies per vereniging door.
Coronanoodfonds
-

-

Nog niet alle verenigingen hebben de enquête ingevuld, er werd opnieuw gevraagd om de
enquête in te vullen voor 28 september 2020.
Voorstellen vanuit gemeente:
o Basissubsidie verhogen
o Terugbetaling gemaakte kosten corona?
o Inkomstenverlies compenseren (maar hoe te controleren? Plafond opzetten met
bepaald percentage?)
o Investeringen in logistiek/infrastructuur waar alle verenigingen baat bij hebben (wat
met clubs die eigen infrastructuur beheren en lening afbetalen?)
o Deel behouden voor 2021 (corona is nog niet voorbij)
Extra voorstellen Cultuurcel:
o Forfaitaire verdeling per vereniging, maar dit voelt niet voor iedereen goed aan
o Subsidiereglement overnemen voor coronasubsidie, maar op deze manier vallen er
mogelijks verenigingen uit de boot
o Subsidies gebruiken om organisatie van evenementen te vergemakkelijken =
motivatiesubsidie voor alle erkende verenigingen

5. Reveil
Stand van zaken: niet haalbaar om dit in deze tijd te organiseren.
-

Op het graspleintje van het kerkhof is er niet voldoende plaats om het publiek gespreid te
kunnen laten meegenieten. Ook bij slecht weer wordt uitwijken naar SCC moeilijk.
Het nababbelen is niet haalbaar.
Alternatieven:
o Opgenomen muziek en teksten afspelen, zowel op het Kerkhof van de markt als op
de Voorheide. (op afgesproken tijdstippen)
o Teksten op posters verspreid door het dorp
o Kaarsjes voorzien die mensen kunnen meenemen om op het graf te zetten en aan te
steken
o Op verschillende plaatsen op het Kerkhof iemand een tekst laten voorlezen/muziek
laten spelen, zodat je rond het Kerkhof kan wandelen

▪

Eva heeft dit besproken met Dirk (noodambtenaar)
• Dit kan, maar dan moet het inderdaad als een evenement
aangevraagd worden
• Met inschrijvingen werken, registraties, handgel, nodige ruimte
voorzien, 1,5 meter van elkaar kunnen blijven, geen groepjes groter
dan 10…

6. Winterfeest - Corona
Kunnen we het Winterfeest coronaproof organiseren?
-

-

2 mogelijke concepten vanuit Dienst Vrije Tijd: oftewel op Deroissart met grote toog, winst
delen door verenigingen; oftewel een wandeling, naar concept van De wildeman.
Extra voorstellen:
o eerder buurtfeest?
o Waarom maakt de gemeente er geen nieuwjaarsreceptie van (niet nu i.v.m.
coronamaatregelen, maar voor komende jaren?)
o Kunnen we iets doen met lichtinstallaties? → zeker mee te nemen naar volgend jaar
Conclusie: verenigingen doen dit om geld te verdienen → als er niet gedronken kan worden
zullen zij weinig inkomsten hebben en is het niet aangewezen ‘winterfeest’ te organiseren.
(evt. iets anders organiseren, geen winterfeest?)

7. Thema Cultuurraad
Ideeën? Hoe kan ik verschillende organisaties best leren kennen?
De Cultuurcel is een vertegenwoordiging van de algemene vergadering. Je kan de algemene
vergadering ook zien als een platform waar je informatie geeft. Het is misschien niet mogelijk om
Eva alle organisaties te leren kennen, maar wel om alle organisaties Eva te leren kennen.
-

Concept: cultuurraad in de Garve (voldoende ruimte om alle stoelen ver genoeg uit elkaar te
zetten)
o Toelichten: reglementering subsidies, verdeling coronanoodfonds, eventueel
overzicht van de impact van corona op de cultuurverenigingen
o Klein muzikaal intermezzo

8. Vragen staat vrij / allerlei
Garageverkoop (Davy, An, Eva)
Davy gaf aan dat hij veel vragen krijgt waarom de garageverkoop niet privé georganiseerd kan
worden. Op dit ogenblik acht de gemeente dit niet aangewezen, gezien de huidige
coronamaatregelen.
Het is momenteel niet aan te raden verschillende mensen bij je thuis over de vloer te krijgen. We
willen echter wel op de volgende cultuurraad voorstellen of er een vereniging is die graag de

organisatie van de garageverkoop zou overnemen, volgend jaar. Op die manier kunnen zij wat extra
geld in de kassa brengen. Promotie en ballonnen etc. kunnen nog steeds door gemeente voorzien
worden.
11 november (Paul)
Er zijn voorlopig 2 scenario’s:
1. Ingekorte Ceremonie aan de Lamgodsberg
2. Als het volgens de maatregelen niet kan, enkel bloemen neerleggen
De Harmonie zou graag weten wat er op de planning zal staan, zodat zij alvast kunnen oefenen. An
en Eva bespreken dit zo snel als mogelijk.

Pimp het Dorp/Elektriciteitskasten (Pros)
Gaat dit door volgend jaar? Kunnen zowel de muurschilderingen als de elektriciteitskasten samen
doorgaan? Ja, dat kan.

Kunstendag voor kinderen (An, Eva)
De Kunstendag voor kinderen gaat door op 15 november 2020. Het concept wordt wel aangepast
n.a.v. coronamaatregelen. Vermoedelijk zullen er twee voorstellingen plaatsvinden in de Garve,
zullen er voorlezers zijn in de bib en zal er een workshop georganiseerd worden. Voor alle activiteiten
moet er ingeschreven worden.

Bibliotheek (An)
Erik heeft ontslag genomen. De volgende persoon op de werfreserve werd aangesproken. Zij heeft
nog interesse. Het is nog niet duidelijk wanneer zij kan starten. Ze is nog niet officieel aangesteld.

Kunstbib/cultuurcafé (Luc?)
De Kunstbib gaat zeker door. Voor het cultuurcafé wordt dit nog bekeken, we hebben volgende week
dinsdag 28 september 2020 overleg hierrond.

Dorpsdichter (An/Eva)
Door een dorpsdichter aan te stellen willen we poëzie dichter bij de mensen brengen. Ideeën
hiervoor zijn steeds welkom. Er zal gevraagd worden of iemand van de Cultuurcel in de selectiejury
wil zetelen. Personen uit de selectiejury kunnen niet deelnemen.

Mooimakers (Eva)
‘Met Operatie Proper willende Kempense gemeenten, IOK Afvalbeheer en de Mooimakers jou en je
vereniging ondersteunen in jullie engagement tegen zwerfvuil. Een mooi engagement verdient een
mooie beloning. Wees er snel bij, want het aantal Kempense verenigingen dat kan deelnemen is
beperkt’. (www.mooimakers.be/operatie-proper ).

Proeflezen ‘Jeanne’ (Eva)
Ik kreeg een e-mail van een schrijver (Luc Corremans), die bezig is aan een boek over Amadeo
Modigliani. Hij focust zich voornamelijk op de relatie tussen Modigliani en de vrouwen in zijn leven,
in het bijzonder Jeanne. Luc zoekt proeflezers voor zijn boek (zowel taalkundig als inhoudelijk, alle
opmerkingen zijn welkom). Paul heeft interesse. Eva stuurt de e -mail door aan Paul.

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

