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Verslag Algemene Vergadering Cultuurraad – 28 maart 2018 

 
Aanwezigheden:  
DEELGROEP 1: Amateuristische Kunstbeoefening 
Brass Band Condor   Koen Boeckx 
Cantorij St.-Antonius Achtel Linda Bolckmans 
Fotovrienden Rijkevorsel vzw Sonja Van Roy 
Globe     Rosine Wuyts 
K.F. Vermaak Na Arbeid  Dries Fransen, Michel Belmans 
K.H. Broederband   Rudi Tax, Carine Hoppenbrouwers 
Kunstkring Experiment  May Vermeiren 
Parochiekoor Sint-Jozef  Vera Proost 
Rijkevorselse Weefkring  Lisette Hermans 
Sint-Willibrorduskoor  Karel Pluym, Louisa Ribbens 
’t Veussels Tonjel   Renilde Willemse 
Zangkoor de SmarTones  Jan Maes, Leen Vrints 
 
DEELGROEP 2: Sociaal-cultureel Vormingswerk 
Cultuurgroep Achtel  Dirk Michielsen 
Davidsfonds Rijkevorsel  Roger Verlinden 
Gezinsbond    K. Serroels 
Femma Centrum   Lisette Van Gorp 
Heemkundige Kring vzw  Frans Wijnen, Paul Bemindt 
Imkersgilde Sint-Ambrosius Jef Lauryssen, Jef Raeves 
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 
Landelijke Gilde   Jan Leenaerts, Felix Vermeiren 
Vlaamse Kring Rijkevorsel  Pieter Verschueren 
 
DEELGROEP 3: Culturele Vrijetijdsbesteding en liefhebberijen 
@Veussel    Stef Raeymaekers, Jelle Van Den Langenbergh  
Culturele Vereniging De Brug Erik Poelemans, Gie Geerts 
De Nieuw Brug   Marc Simons 
De Rijkevorselse Rederijkers Peter Fleerakkers 
De Singer    Rud Vervoort 
Kerststal ’t Dorp   Zjef Van Den Heuvel, Koen Mertens 
Kerststal Vaerevelden  Leo Van Hemeldonck, Alfons Verbraken 
Kon. St.-Jorisgilde   Jef Michielsen 
Pasar     Leon Dalemans 
Rijkevorsel Swingt   Patrick Van Leuven, Patrick Quirijnen 
Ruilclub Rijkevorsel  Louis Sijsmans, Janssen Eddy 
 
DEELGROEP 4: DERDE LEEFTIJD 
NSB-Afdeling Rijkevorsel  Theo Debeer 
OKRA Centrum   Marcel Van Dijck, Tilly Claessens 
S-Plus afdeling Rijkevorsel Karel Roefs 
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GEMEENTEBESTUUR 
Geertje Braspenning (Bibliothecaris/cultuurfunctionaris) 
Karl Geens (Schepen voor Cultuur) 
 
ANDEREN 
Claessen Irena 
 

 
1. Goedkeuring verslag 8 november 2017 
Het verslag d.d. 8/11/2017 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
2. Memorandum aan de politieke partijen 
Het door het dagelijks bestuur opgestelde memorandum wordt besproken. Er zijn geen 
opmerkingen of aanvullingen. Dit memorandum wordt aan alle politieke partijen bezorgd, er 
werd een antwoord gevraagd voor het einde van januari. 
CD&V en NV-A bezorgden een antwoord, dit werd kort besproken. De antwoorden worden aan 
het verslag toegevoegd. 
 
 
3. Cultuurprijs 2018 
De cultuurprijs 2018 zal uitgereikt worden op 16 november 2018 in de Raadzaal. Er zijn een 
aantal zaken veranderd in de organisatie van de cultuurprijs.  
 

- Er zal zowel bij de stemming op de algemene vergadering als bij de eigenlijke uitreiking 
gebruik gemaakt worden van filmpjes van de genomineerden. Op deze manier krijgen 
de verenigingen/personen in kwestie de kans om hun verhaal te vertellen en krijgt 
iedereen een goed beeld van de genomineerden. 

- Daarnaast zullen naast verenigingen, raadsleden, … ook geïnteresseerde inwoners van 
Rijkevorsel zich kunnen inschrijven om aanwezig te zijn op de uitreiking van de 
cultuurprijzen. Er worden voor de genodigden (o.a. 2 personen per vereniging, 6 extra 
personen voor genomineerde verenigingen, …) plaatsen gereserveerd. Wordt er door de 
genodigden niet ingeschreven voor de uiterste inschrijfdatum, dan komen er plaatsen 
vrij voor andere geïnteresseerden. We verwachten hier geen overrompeling van 
aanvragen, maar willen diegenen die geïnteresseerd zijn om aanwezig te zijn graag te 
kans geven om de uitreiking bij te wonen. 

 
 
4. 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 op zaterdag 26 mei gepland. 
 

- 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. 
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- Privacywetgeving 
De privacywetgeving wordt aangepast, de nieuwe regels zijn ook op verenigingen van 
toepassing. Daarom zal het gemeentebestuur een informatieavond organiseren, waarop de 
nieuwe regeling en de invloed hiervan op de werking van verenigingen toegelicht zal worden. 
Deze avond wordt georganiseerd voor alle Rijkevorselse jeugd- sport- en cultuurverenigingen. 
Meer informatie volgt via mail. 
 

- Lokalenverhuur 
Enkele korte mededelingen: 

- Heb je een lokaal gereserveerd (ook seizoensreservatie) maar gebruik je het uiteindelijk 
toch niet? Dan kan je het lokaal kosteloos annuleren tot 7 dagen voor de datum waarop 
het lokaal gereserveerd stond. 

- Er wordt nog steeds gewerkt aan het nieuwe softwaresysteem waarin aanvragen voor 
verhuur van materialen en lokalen gedaan zullen kunnen worden. Voordat dit systeem in 
werking is, worden verenigingen uiteraard uitgebreid ingelicht. 

 
 
Volgende algemene vergadering cultuurraad: 7 november 2018, Raadzaal, 1ste verdieping 
gemeentehuis. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Geertje Braspenning 
Bibliothecaris/cultuurfunctionaris Rijkevorsel 
03/340.00.52; cultuurdienst@rijkevorsel.be  

mailto:cultuurdienst@rijkevorsel.be

