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Verslag Algemene Vergadering Cultuurraad – 10 mei 2017 

 
Aanwezigheden:  
DEELGROEP 1: Amateuristische Kunstbeoefening 
Brass Band Condor   Ludo Boeckx, Koen Boeckx 
Cantorij St.-Antonius Achtel Annie Van Aert 
Fotovrienden Rijkevorsel vzw Sonja Van Roy 
Globe     Jimmy Janssens, Rosine Wuyts 

K.F. Vermaak Na Arbeid  Ruth Geysen, Michel Belmans 
K.H. Broederband   Rudi Tax, Carine Hoppenbrouwers 
Kunstkring Experiment  May Vermeiren 
Parochiekoor Sint-Jozef  Vera Proost 
St.-Willibrorduskoor  Louisa Ribbens 
’t Veussels Tonjel   Renilde Willemse, Anne Willemse 
Zangkoor de SmarTones  Jan Maes, Leen Peeraer 
 
DEELGROEP 2: Sociaal-cultureel Vormingswerk 
Cultuurgroep Achtel  Wivine Aertsen 
Davidsfonds Rijkevorsel  Roger Verlinden 
Femma Centrum   May Van Herck, Lisette Van Gorp 
Heemkundige Kring vzw  Frans Wijnen 
Kreatief vzw    Reinhilde Rombouts, Monique Lodewijckx 
K.V.L.V Centrum   Paula Van Den Heuvel 
K.V.L.V. Sint-Jozef   Tres Janssens 
K.W.B. Sint-Jozef   Frans Hillen, Koen Philipsen 
Landelijke Gilde   Jan Vermeiren, Felix Vermeiren 

Vlaamse Kring Rijkevorsel  Pieter Verschueren 
 
DEELGROEP 3: Culturele Vrijetijdsbesteding en liefhebberijen 
@Veussel    Alissa Scheyltjens, Jelle Van Den Langenbergh  
Culturele Vereniging De Brug Erik Poelemans 
De Singer    Rud Vervoort 
Kerststal ’t Dorp   Zjef Van Den Heuvel, Koen Voeten 
Kon. St.-Jorisgilde   Jef Michielsen, Frans Van Dyck 
Pasar     Leon Dalemans 
Rijkevorsel Swingt   Patrick Quirijnen, Patrick Van Leuven 
Ruilclub Rijkevorsel  Louis Sijsmans 
 
DEELGROEP 4: DERDE LEEFTIJD 
NSB-Afdeling Rijkevorsel  Theo Debeer 
OKRA Centrum   Marcel Van Dijck, Tilly Claessens 
S-Plus afdeling Rijkevorsel Ivens Simonne 
 
GEMEENTEBESTUUR 

Geertje Braspenning (Bibliothecaris/cultuurfunctionaris) 
Karl Geens (Schepen voor Cultuur) 
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1. Goedkeuring verslag 26 oktober 2016 
Het verslag d.d. 26/10/2016 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
2. Project vrijetijdsparticipatie 
Visie: Elke inwoner in Rijkevorsel dient kansen te krijgen om deel te nemen aan het 
vrijetijdsgebeuren. 
 

Doelstelling: Inrichten en ondersteunen van een laagdrempelig en gemeenschapsvormend 
vrijetijdsaanbod aanvullend op het vrijetijdsaanbod van verenigingen en inwoners in 
samenwerking met deze partners. Bijzondere aandacht gaat uit naar de doelgroepgerichte 
initiatieven om iedereen toegang te bieden tot het vrijetijdsgebeuren. 
 
Partners: Gemeentebestuur Rijkevorsel, OCMW Rijkevorsel, Arktos vzw, De Welzijnsschakel 
 
Acties: Rechtstreekse financiële ondersteuning, inhoudelijke ondersteuning van het 
vrijetijdslandschap in Rijkevorsel, opstarten van een communicatieplan 
 
3. Evaluatie 
- Uitreiking cultuurprijs 
*Financieel: de cultuurraad krijgt een subsidie van €1000 voor de organisatie van de 
cultuurprijs, deze subsidie werd opgebruikt, daarnaast werd er nog €50 toegelegd. 
*Voorstel: kunnen de fiches van de kandidaturen meegestuurd worden samen met de agenda 
voor de algemene vergadering? Zo kunnen verenigingen binnen hun vereniging de kandidaturen 
bespreken. 
*Voorstel: is het mogelijk een foto van de kandidaten te tonen tijdens de stemming? 

 
- Junior Journalistenwedstrijd 
*Er werd opvallend minder chips gegeten door de jeugd 
*Iedereen was zeer tevreden 
 
4. Vervanging leden dagelijks bestuur 
Belangrijkste functies dagelijks bestuur:? 
1. het onderzoeken van de nieuwe aanvragen tot lidmaatschap van de cultuurraad. 
3. het opvolgen en begeleiden van de deelgroepen. 
4. het voorbereiden en samenroepen van de algemene vergaderingen en het uitvoeren van de 
in een  algemene vergadering genomen opties. 
5. advies uitbrengen bij dringende aangelegenheden en van lopende zaken. 
6. advisering bij de verdeling van de subsidies voor de culturele verenigingen 
8. het gezamenlijk beheer van de middelen van de cultuurraad, die door het gemeentebestuur 
ter beschikking wordt gesteld.  
 
Maandelijkse vergaderingen 

+- 10 vergaderingen per jaar 
 
Nieuwe leden nodig in deelgroep 3 en deelgroep 4, vervangers uit elke deelgroep welkom. 
Vervangers hoeven enkel ter vervanging van effectieve leden aanwezig te zijn op het dagelijks 
bestuur. 
 
5. Toetreding nieuwe leden: stemming 
- ‘Gebuurt Melhoven’: Straten Melhoven, Grote Driesen, Ringovenweg, Pannenhuisweg, 
Krekelenberg en Gansheideweg. Organisatie van buurtfeest in juli en verzorging van 
rouwstukken bij overlijden van iemand uit de buurt. Unaniem goedgekeurd. 
 
-‘Kerststal Vaerevelden’: Plaatsing kerststal Vaerevelden. Unaniem goedgekeurd. 
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6. Verhuur lokalen 

 
Vanaf 2018 zal er gewerkt worden met een “evenementenloket”. Je zal op een eenvoudige 
manier online lokalen kunnen reserveren en materialen kunnen aanvragen. Daarnaast wordt 
ernaar gestreefd om alle vergunningen/toelatingen die betrekking hebben op het organiseren 
van een evenement te bundelen binnen hetzelfde softwarepakket. 
Zodra de plannen concreter worden, zal hierover gecommuniceerd worden. 
 
 
7. Mededelingen gemeente 

- Bouw bibliotheek 

Het gemeentebestuur plant de bouw van een nieuwe bibliotheek tegen de 
Hoogstraatsesteenweg, op de plaats waar nu een gedeelte van de kinderopvang gelokaliseerd 
is. Daarnaast wordt huis Heidendal gerestaureerd en opgenomen in het nieuwe gebouw. Naast 
de bibliotheek zullen ook de andere vrijetijdsdiensten (jeugd, cultuur, sport, administratie BKO) 
en Kind & Gezin een plaats krijgen in het gebouw en wordt er een polyvalente ruimte voorzien. 
De opening van de nieuwe bibliotheek is eind januari gepland. 
 

- 2018: 100 jaar einde WO I 

In 2018 vieren we 100 jaar bevrijding. Heel wat verenigingen plannen activiteiten in het kader 
van dit thema, we zouden deze graag samenbrengen in een activiteitenkalender voor 2018. Aan 
verenigingen wordt gevraagd hun activiteiten door te geven aan de cultuurdienst via 
cultuurdienst@rijkevorsel.be. 
 

- Onderzoek naar nevenfunctie voor Sint-Jozefkerk 

Door het dalende aantal priesters, de krimpende geloofsgemeenschappen en de hertekening van 
het parochielandschap komen steeds meer kerken leeg te staan of wordt gezocht naar een 
gehele of gedeeltelijke herbestemming van beschermde en niet-beschermde parochiekerken. In 
Rijkevorsel wordt samen met de parochie bekeken welke een eventuele gedeeltelijke 
herbestemming voor de Sint-Jozefkerk zou kunnen zijn. 

 
Volgende algemene vergadering cultuurraad: 8 november 2017, Raadzaal, 1ste verdieping 
gemeentehuis. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Geertje Braspenning 

Bibliothecaris/cultuurfunctionaris Rijkevorsel 
03/340.00.52; cultuurdienst@rijkevorsel.be  
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