OVERLEG CULTUURCEL

23.09.2020

Aanwezig: Jan Van Gorp, Jan Pros, Paul Helsen, Roger Jacobs, Vladimir Tchervonisjenko, Jean
Huybrechts, Greet Van Tiggelen, Lize Helsen, An Hermans, Eva Verbeek
Verontschuldigd: Davy De Proost, Luc Blockx, Renate Themen, Sim Helsen
Afwezig: Steven Beyers
1. Welkom + verslag vorige vergadering
We vergaderen online via Microsoft Teams.
Het verslag van het overleg op 23.09.2020 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. Werkingssubsidies Cultuur
3.1 Verdeling werkingssubsidies 2020
Vanwege de coronacrisis hebben heel wat verenigingen in 2020 hun werking moeten stopzetten of
heel erg moeten aanpassen. De werkingssubsidies verdelen op basis van de bestaande reglementen
zou een gans andere verdeling van de middelen opleveren dan in een normaal werkingsjaar.
Op het college van burgemeester en schepenen van 29 oktober 2020 werd volgend voorstel
goedgekeurd: dit jaar moeten jullie geen aanvraag voor werkingssubsidies indienen. De
werkingssubsidies voor cultuur zullen, net zoals die van sport, verdeeld worden volgens het
gemiddelde van de laatste drie jaren.
Let wel, de officiële beslissing moet nog genomen worden op de gemeenteraad van 14 december
2020.
Roger besprak dit reeds op de bestuursvergadering van de Harmonie: zij zijn tevreden wat betreft dit
voorstel.
3.2 Herziening subsidiereglement werkingssubsidies
De werkingssubsidies brengen elk jaar heel wat administratie met zich mee, zowel voor de
verenigingen als voor het gemeentebestuur. Het is de bedoeling dat het reglement rond de
werkingssubsidies voor cultuur herzien wordt, zodat dit eenvoudiger wordt.
Vanuit de raad van bestuur van sport gebeurde er reeds een voorstel voor de herziening van de
subsidies van de sportverenigingen. Dit wordt verder uitgewerkt en besproken in de algemene
vergadering waarin alle erkende sportverenigingen zitten.
Voorstel: de cultuurdienst (Eva) en cultuurschepen An geven een aanzet geeft voor een idee wat
betreft herziening van de werkingssubsidies. Dit idee zal dan verder voorgelegd worden aan de

verenigingen en verder uitgediept worden.
An en Eva houden jullie op de hoogte.
An en Eva werken samen met enkele personen van het Sociaal huis ook aan een voorstel voor de
herziening van buurtsubsidies. Ook de aanvraag voor deze subsidie brengt veel administratieve
rompslomp met zich mee, wat we eveneens eenvoudiger willen maken.
4. Cultuurpromotie n.a.v. corona, stand van zaken + noodfonds
Er werd hierrond nog niet gecommuniceerd, gezien de huidige coronamaatregelen. Er mogen sowieso
geen evenementen plaatsvinden tot 31 januari 2020.
-

-

Er werd een draaiboek opgemaakt voor De Garve, De Wamp en De Vloed, met mogelijke
schikking tafels en stoelen en looplijnen.
CBS keurde halvering tarief zalen gemeenschapscentrum en privézalen goed (dit wordt
normaal gezien mee opgenomen in het coronanoodfonds)
o Concreet: wanneer een erkende vereniging een activiteit organiseert die opengesteld
wordt voor iedereen, kunnen zij een toelage krijgen van de helft van de huurprijs,
met een maximum van 90 euro (obv de Garve).
o Dit geldt zowel voor zalen in het gemeenschapscentrum als privézalen
o Voorlopig tot eind juni 2021 (kan nog herbekeken worden)
Draaiboek voor het organiseren van een evenement van coronatijden via
www.ikorganiseer.be
Gratis registratietool voor inschrijvingen https://eventalix.org
Gratis programma voor registratie met QR-code www.horeca.com/gastregistratie
Formulier van de Vlaamse Overheid voor registratie op evenement op papier

Coronanoodfonds
Voorlopig werden er twee elementen weerhouden:
-

Terugbetaling gemaakte kosten inzake corona
‘annulatieverzekering’: als verenigingen iets willen organiseren, en dit kan toch niet
doorgaan owv verstrengde maatregelen, kunnen zij (een deel van) de gemaakte kosten
terugkrijgen via het noodfonds

Verder belangrijk: een bedrag reserveren voor verenigingen die echt in nood komen door de
aanhoudende maatregelen.
5. Jury dorpsdichter
Wie wil er in de jury voor de (kinder)dorpsdichter? Kandidaten sturen hun werken door voor 1
december 2020. Ik bezorg jullie anoniem hun gedichten. 16 december zou ik dan graag weten wie de
selectiejury verkiest.

Paul en Jean stelden zich reeds kandidaat via de beheerraad van de bib. Vanuit de cultuurcel zijn er
geen andere kandidaten. Indien er voor de kinderdorpsdichter nog kandidaten nodig zijn, wil Paul
ook in de jury zetelen.
Er wordt gevraagd of Jean niet liever zelf wil deelnemen aan de wedstrijd om dorpsdichter te
worden? Eva bevraagt dit bij Jean.
6. Winterwandeling
-

-

Ter info: een deel van het Vlegelpad (achter Lamgodsberg wordt verlicht van 14 december
2020 tot en met 10 januari 2021. Het laatste stuk, (richting Vloed), zal een ‘galerij’ worden
met blacklight kunstwerken.
Voor de kinderen wordt hieraan een speurtocht gekoppeld die ze de hele kerstvakantie
kunnen doen.
Geen evenement, vrij toegankelijk voor wandelaars

8. Vragen staat vrij / allerlei
In Arendonk (Roger)
Verdwijnt ‘In Arendonk’, komt er een nieuwe nieuwsbrief van de gemeente?
‘In Arendonk’ blijft bestaan. De gemeentelijke berichtgeving zal echter niet meer in ‘In Arendonk’
geplaatst worden. De gemeente wil graag al haar inwoners bereiken, wat via ‘In Arendonk’ niet
mogelijk is, omdat dit enkel bedeeld wordt in de brievenbussen waar geen sticker ophangt (dus enkel
bij de mensen die wél reclame willen ontvangen). Er komt een tweewekelijkse gemeentelijke
nieuwsbrief waarin het nieuws vanuit het gemeentebestuur zal opgenomen worden.
Postelboershof – gemeente (Roger)
De eigenaars van Postelboershof gaan stoppen in december. Is het niet interessant voor de
gemeente om de zaal mee op te nemen in het gemeenschapscentrum?
Een paar jaar geleden werd deze vraag door de eigenaars van Postelboershof voorgelegd aan de
gemeente. Het woonhuis, de zaal, de kantine, de velden en garageboxen konden gekocht worden. De
gemeente heeft dan de oefening gemaakt of het gemeenschapscentrum voldoende capaciteit heeft.
Dit bleek het geval te zijn. De nooddeur van de Garve zal verbreed worden, waardoor we in de Garve
naar een verdubbeling van capaciteit kunnen gaan. We hopen dit op korte termijn te kunnen
realiseren. Verder is het de bedoeling dat er in de komende legislaturen geïnvesteerd wordt in de
Garve, zodat dit een degelijke zaal wordt waar de akoestiek ook goed zit. Bovendien zal er in de
nieuwe gemeenteschool een polyvalente ruime gebouwd worden, die ook gebruikt kan worden voor
dans etc. Om terug te komen op Postelboer: er zijn gesprekken enkel de sportinfrastructuur te
verwerven door de gemeente. Het is uiteraard ook de bedoeling dat de verenigingen die nu in
Postelboershof repeteren/vergaderen… ergens anders een plaats kunnen krijgen.
Vlegelpad: communicatie en onderhoud? (Paul)
Mensen gaan wandelen in Retie, Oud-Turnhout, Ravels omwille van de kinderwandelingen die daar
gemaakt werden. Is het de bedoeling dat het Vlegelpad ook in de buurgemeenten bekend gemaakt
wordt, zodat dit ook mensen uit andere gemeenten trekt?

Over het Vlegelpad zijn reeds enkele artikels verschenen. De journalist heeft zich echter voornamelijk
gebaseerd op het ‘spelelement’ en minder op de wandeling. Dit is een gemiste kans voor toerisme.
Wel wordt het Vlegelpad binnenkort in Onderox nog eens in de spotlight gezet. Het wordt
opgenomen in de Lekker Stappen Gids. Verder werken Pascal en Kim ook aan een flyer om de
bekendheid te vergroten en zal er ook ingezet worden op het verder uitwerken van het Vlegelpad: vb.
opdrachtjes met QR-codes. Tijdens de winterwandeling zal er eveneens een speurtocht langs het
Vlegelpad lopen om het pad bekender te maken bij kinderen.
De Wilgenhut is verdord. Gaat deze opnieuw in orde gemaakt worden.
We zijn hiervan op de hoogte. Dit wordt opgenomen door Natuurwerk.
Subsidies voor muzikale verenigingen: provincie → gemeente (Roger)
In dit artikel staat er duidelijk uitgelegd welke stappen er genomen zijn:
https://www.defederatie.org/dossier-talentontwikkeling/warme-overdracht-provinciale-middelenblijkt-koude-douche-voor-muziekverenigingen
Conclusie:’ VLAMO kreeg een budget toegewezen om te werken rond talentonwikkeling, meer
bepaald 225.000 euro (vanaf 2020). Dat is natuurlijk maar een fractie van wat de provincies
toekenden: 477.896 euro, plus de organisatiekosten van de wedstrijden en festivals, plus de loonkost
van een heel aantal provinciale ambtenaren. VLAMO krijgt nu de kans om haar Plan
Talentontwikkeling te herschrijven tegen 1 mei 2019. Maar laat ons eerlijk zijn: met 225.000 euro
voor 1.200 orkesten heb je 187 euro per orkest ter beschikking en dan hebben we nog geen
organisatie- of personeelskost meegerekend. Een aalmoes die getuigt van weinig respect voor de
62.000 muzikanten in Vlaanderen.’
In dit artikel kan je lezen op welke manier VLAMO het budget gaat gebruiken:
https://www.vlamo.be/nieuws/vlamo-zet-in-op-talentontwikkeling
Pluim van de maand: voor Pros (Paul)
Ga zeker eens langs de bibliotheek en bekijk de prachtige tekeningen die Pros op de ramen gemaakt
heeft.
Omdat de Kunstendag voor kinderen niet kon doorgaan en we dit toch niet zomaar wilden laten
passeren, hebben de dienst vrije tijd en de bib knutselpakketjes gemaakt voor kinderen van 3 tot 12
jaar. In die knutselpakketjes zaten o.a. raamstiften, omdat er op de Kunstendag een workshop
raamtekenen zou zijn. Om de kinderen alvast wat inspiratie te laten opdoen, heeft Pros van de ramen
van de bib echte kunstwerkjes gemaakt.
Cultuurraad (Eva)
We bekijken nog even of we de cultuurraad digitaal kunnen laten doorgaan, of dat het beter is deze
even uit te stellen.

8. 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

