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Aanwezigheidslijst: Zie bijlage
1.

Verwelkoming door (wnd.) voorzitter cultuurraad Davy De Proost
Woordje nieuwe schepen voor cultuur An Hermans

2.

Samenstelling cultuurraad 2019 – 2024

Aan het begin van een nieuwe legislatuur worden de adviesraden opnieuw samengesteld. Voor de
cultuurraad maken we sinds een aantal jaar het onderscheid tussen de Algemene Vergadering en de
cultuurcel. De AV vergadert een 2 à 3 keer per jaar in grote groep, rond overkoepelende thema’s met
plaats voor netwerking tussen de verenigingen. De cultuurcel is een kleinere groep mensen die
ongeveer om de 6 weken overleggen over thema’s uit het brede culturele veld in Arendonk. Voor
specifieke thema’s (bijvoorbeeld aanpassing reglement, …) kunnen werkgroepen worden opgericht
met geïnteresseerden uit de cultuurraad. Daarnaast willen we jaarlijks een samenkomst organiseren
met alle Arendonkse verenigingen (cultuur, sport, jeugd, senioren) rond een of meer
gemeenschappelijk thema(‘s).
Afgelopen legislatuur was er ook een aparte beheerraad voor de bibliotheek en het
gemeenschapscentrum. Hiervoor bekijken we nog hoe deze kan worden ingericht. De eindbeslissing
ligt bij de gemeenteraad, advisering kan vanuit de cultuurraad. Mogelijk wordt een aparte
gebruikersgroep opgericht specifiek voor de bibliotheek.
Kandidaturen voor de Algemene Vergadering graag binnenbrengen voor eind april (heel wat
verenigingen hebben dit al gedaan). Deelnemen aan de cultuurraad kan als vereniging of als
individuele burger.
3.

Werkingssubsidies cultuurverenigingen 2018

De cultuurdienst ontving in januari 28 aanvraagdossiers van erkende cultuurverenigingen voor
subsidies betreffende werkingsjaar 2018. De subsidies voor een totaalbedrag van €12.000 zullen
binnenkort worden uitbetaald aan de betreffende verenigingen. (Verenigingen ontvangen hierover
een schrijven).
4.

Projecten cultuurdienst

Garageverkoop
De garageverkoop vindt plaats op 27 en 28 april. Vanaf dit jaar kan je online inschrijven en betalen,
gedurende de maand maart. Deelnemers zonder computer of internetverbinding kunnen aan de
balie op het gemeentehuis terecht. Deelnemerslijsten worden verspreid via de gemeentelijke
berichtgeving, website en Kempenaer.
Er wordt opgemerkt dat de inschrijving via de online inschrijfmodule erg omslachtig is. Je dient je
volledig te registreren als familie en vervolgens een gezinslid aan te maken; vele stappen voor een
simpele inschrijving.
Erfgoeddag
Op zondag 28 april vindt overal in Vlaanderen eveneens de jaarlijkse Erfgoeddag plaats, met als
thema “Hoe maakt u het?”. In Arendonk nemen twee activiteiten deel: de heemkring met een

workshop sigaren maken in het heemhuis en de videoclub met een demonstratie van filmpjes in zaal
De Wamp.
WAK/Pimp het dorp
Het eerste weekend van juni vindt de Week van de Amateurkunsten plaats: een tentoonstelling met
beeldend werk uit verschillende disciplines, in de oude beeldhouwklassen van de academie achter
het gemeentehuis. Nieuw dit jaar is dat enkele muziekoptredens plaatsvinden doorheen het
weekend. Inschrijven om deel te nemen aan de tentoonstelling kan nog tot eind deze maand.
Verder wordt het muurschilderproject “Pimp het dorp” hernomen: 15 kunstenaars zullen ergens in
het dorp een muurschildering maken. Daarnaast worden elektriciteitskastjes onder handen genomen
door o.a. de fotoclub. De kunstwerken worden voorgesteld tijdens de WAK, mogelijk gekoppeld aan
een wandellus.
Gluren bij de Buren
Van 24 mei tot en met 2 juni vindt het huiskamerfestival “Gluren bij de buren” plaats. Zeven artiesten
uit Arendonk nemen deel en treden op in een andere deelnemende gemeente, acht Arendonkse
huiskamers ontvangen een artiest uit een buurgemeente. In totaal vinden 48 optredens plaats
tijdens het festival. Heel welkom om te gaan kijken in onze of een andere gemeente!
Teljoorlekkersdag
De Teljoorlekkersdag gaat door op zondag 23 juni, de inschrijvingen lopen nog tot eind deze maand.
We behouden het concept met de terrassen van verenigingen, optredens van verenigingen en
andere inschrijvingen, arts & crafts markt met vrijetijdskunst en eigen creaties, aangevuld met een
aantal eetkramen.
Moeten de verenigingen ook € 25 standgeld voor een eetkraam betalen of mag dit in de eigen
kraam? In de drankstandjes mogen in principe enkel borrelhapjes worden aangeboden; maaltijden
zijn voorbehouden voor de eetkramen. Verenigingen die naast hun drankstand ook eten willen
aanbieden, nemen best contact op met de cultuurdienst om de indeling te bekijken.
Suggesties voor de inkleding, indeling, animatie, … en helpende handen zijn heel welkom!
De Missiewerking laat weten dat de missiefeesten dit jaar uitzonderlijk de week vóór de
Teljoorlekkersdag plaatsvinden, op zondag 16 en maandag 17 juni.
Vrijetijdskaart
De dienst vrije tijd is bezig met de opmaak van een vrijetijdskaart, dat het vrijetijdsaanbod in
Arendonk (van alle verenigingen, gemeentebestuur,…) in kaart brengt. Alle verenigingen hebben
hiervoor een e-mail ontvangen van Kim Rossie.
Werkgroep 11 november
Aan de cultuurcel werd gevraagd een alternatieve viering uit te werken voor de herdenking op 11
november. Hiervoor zal een vergadering gepland worden met de cultuurcel en partners van het
herdenkingscomité (gemeentebestuur, politie, brandweer, muziekverenigingen, schooldirecties,
heemkring). Leden van de cultuurraad die geïnteresseerd zijn om mee na te denken, graag een
seintje aan de cultuurdienst.

5.

Oproep Cultuurprijs voor de Kempen

De Cultuurraad voor de Kempen organiseert opnieuw een Cultuurprijs voor de Kempen, die in het
najaar wordt uitgereikt. Arendonk mag één kandidaat insturen. Het reglement omschrijft de
kandidaten als volgt: “personen of verenigingen van vrijwilligers, amateurkunstenaars die zich
inzetten voor socio-culturele, heemkundige, vormende, kunst- of cultuurbeoefening”. Bepalende
factoren zijn bijdrage die geleverd wordt aan het culturele leven, originaliteit, creativiteit en
publieksbereik en potentiële uitstraling in de Kempen. Alle leden van de cultuurraad en erkende
cultuurverenigingen worden gevraagd een kandidaat voor te dragen, ten laatste 1 april te bezorgen
aan de cultuurdienst.
6.

Varia

Er zijn vaak onduidelijkheden over de reservaties van zaal De Garve: misverstanden over de data, late
antwoorden, … Binnenkort zullen een aantal gemeentelijke zalen online gereserveerd kunnen
worden. Deze module laat even op zich wachten gezien we het nieuwe schoonmaakbeleid hierin
willen integreren. Gebruikers zullen de mogelijkheid hebben om bij hun aanvraag een
eindschoonmaak via het gemeentepersoneel aan te vragen. Tot het zo ver is, dienen de huurders nog
steeds het aanvraagformulier te bezorgen aan de zaalverantwoordelijke of de cultuurdienst, ten
vroegste 1 jaar van tevoren.
Verenigingen ervaren soms dat verschillende evenementen tegelijkertijd plaatsvinden. Hoe kunnen
we deze beter op elkaar afstemmen? Bedoeling is dat alle verenigingen gebruik maken van de
UiTdatabank om hun activiteit zodra bekend meteen te registreren. Deze activiteiten worden
allemaal vermeld in de online kalender UiTinArendonk.be. Bovendien worden ze in aanloop naar het
evenement opgenomen in het weekblad In Arendonk en op de lichtreclame naast de kerk.
Is er al meer bekend over de memorial Rik Van Steenbergen? Deze zou dit jaar plaatsvinden op
zondag 13 oktober. Verdere informatie is nog niet bekend.

7.

Netwerktafels

De leden worden verdeeld over 6 tafels van ongeveer 12 personen. Doel is om ervaring uit te
wisselen tussen de verenigingen, contact te leggen met elkaar, tips op te doen, …
Met volgende vragen als rode draad:
- Hoeveel vrijwilligers telt jouw vereniging? / Hoe worden de vrijwilligers beloond en wat werkt voor
hen (gratis drankje tijdens werk, bedankfeestje, vermelding in ledenblaadje, onkostenvergoeding …)?
/ Hoe worden nieuwe vrijwilligers aangetrokken?
- Heeft jouw vereniging voldoende expertise in huis?/ Welk(e) talent(en) kan jouw vereniging nog
gebruiken? / Hoe kan het gemeentebestuur jouw vereniging hierin ondersteunen?
- Heeft jouw vereniging een vast bestuur? / Hoe gebeuren bestuurswissels? / Hoe worden nieuwe
bestuursleden aangetrokken?
- Wat verwacht je van de cultuurraad voor dit jaar en voor deze bestuursperiode?
Afsluitend netwerkspel: menselijke bingo
Zie apart verslag netwerktafels.
Verslaggeving: Katrijn Van Gorp, cultuurdienst

