
 
         
 
 
 

Verslag Algemene Vergadering Cultuurraad – 27 oktober 2021 
 
Aanwezigheden:  
 
DEELGROEP 1: amateuristische kunstbeoefening 
Brass Band Condor   Ludo Boeckx, Koen Boeckx 
Cantorij St.-Antonius Achtel Linda Bolckmans 
Fotovrienden Rijkevorsel vzw Bart Huysmans, Cindy Van Looy 
Jeugdtheater Globe   Elien De Vrij 
K.F. Vermaak Na Arbeid  Jimmy Janssen, An Hermans 
K.H. Broederband   Luc Rottiers, Carine Hoppenbrouwers 
Kunstkring Experiment  May Vermeiren 
Parochiekoor Sint-Jozef  M. Louise Adriaensen 
Rijkevorselse Weefkring  Lieve Van Gorp, Simonne De Roy 
Sint-Willibrorduskoor  verontschuldigd 
’t Veussels Tonjel   Renilde Willemse 
Zangkoor SmarTones   Wivine Aertsen 
 
DEELGROEP 2: sociaal-cultureel vormingswerk 
Cultuurgroep Achtel   Karin Goetschalckx, Kris Van Den Kieboom 
Davidsfonds Rijkevorsel  Roger Verlinden 
Femma Centrum   Lisette Van Gorp, May Van Herck 
Ferm Centrum   Paula Van Den Heuvel, Carla Maes 
Ferm Sint-Jozef   verontschuldigd 
Gezinsbond    verontschuldigd 
Heemkundige Kring vzw  Paul Bemindt 
Imkersgilde Sint-Ambrosius  Jef Laurijssen, Jos Matthé 
K.W.B. Sint-Jozef   Koen Philipsen 
Landelijke Gilde   Jos Van Hoeck, Eric Vermeiren 
Samana Centrum   Roos Fleerakkers, Lief Vermeiren 
Samana Sint-Jozef   Irena Claessen 
VV Rijkevorselse Molenaars  Luc Geypen 
Vlaamse Kring Rijkevorsel  Pieter Verschueren 
 
DEELGROEP 3: culturele vrijetijdsbesteding en liefhebberijen 
@Veussel    Jelle Van Den Langenbergh, Jolien Van Den Langenbergh 
Culturele Vereniging De Brug Dirk Geets 
De Nieuw Brug   Dirk Geets 
De Rijkevorselse Rederijkers Senne Verhaert 
De Singer    Rud Vervoort 
De Vlijtige Liesjes   afwezig 
Intilami    afwezig 
Kerststal ’t Dorp   Koen Mertens, Joeri Hendrickx 
Kerststal Vaerevelden  Leo Van Hemeldonck, Alfons Verbraken 
Kon. St.-Jorisgilde   Frans Van Dyck 
Rijkevorsel Swingt   Jeniffer Knook, Adrie Knook 
Ruilclub Rijkevorsel   Louis Sysmans 
 
DEELGROEP 4: derde leeftijd 



NSB-Afdeling Rijkevorsel  Theo Debeer 
OKRA Centrum   Marcel Van Dijck, Tilly Claessens 
OKRA Sint-Jozef   Eddie Wynants 
S-Plus afdeling Rijkevorsel  verontschuldigd 
 
DEELGROEP 5: gebuurten en niet-subsidiegerechtigde verenigingen 
Gebuurte Gammel   Frank Lenaerts, Koen Eelen 
Gebuurte Plaggenweg  Michel Cnaepkens, Herman Vervoort   
 
OVERIGE: geïnteresseerde individuen en verenigingen, lokaal bestuur Rijkevorsel 
Ziggy Streulens, Luc Viskens (HDC Wrecking Crew) 
Jef Martens, Wim Bruegelmans (Vriendenkring Brandweer Rijkevorsel vzw) 
Tony Van Riel, Luc Seeuws (Rijkevorsel Leeft) 
Ellen Meeusen (bibliothecaris – coördinator cultuur & toerisme) 
Karl Geens (schepen van cultuur) 
 

 
1. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag d.d. 4 december 2019 wordt unaniem goedgekeurd. 
 

2. Toetreding nieuwe leden 
Verenigingen HDC Wrecking Crew en Vriendenkring Brandweer Rijkevorsel vzw hebben 
zich kandidaat gesteld voor toetreding tot de cultuurraad.  
- Na de voorstelling van HDC Wrecking Crew volgt een stemming per handopsteking. 

Met nul stemmen tegen wordt de vereniging tot lid van de cultuurraad in deelgroep 5 
verklaard.  

- Na de voorstelling van Vriendenkring Brandweer Rijkevorsel vzw volgt een stemming 
per handopsteking. Met nul stemmen tegen wordt de vereniging tot lid van de 
cultuurraad in deelgroep 5 verklaard. 

 
3. Nuttige informatie voor alle verenigingen 
3.1 Organisatie evenementen: voor evenementen met een openbaar karakter dient door de 

organiserende vereniging ruim op tijd een aanvraag te worden ingediend bij de dienst 
evenementen. Voorlopig kan dit met behulp van het formulier op de gemeentelijke 
website1; momenteel is er ook een digitaal evenementenloket in ontwikkeling. 

 

3.2 Aankondigingen infoblad: de deadlines voor de UiT-agenda en de data van de bedeling 
en levering van het infoblad zullen worden gecommuniceerd aan de verenigingen 
wanneer deze bekend zijn voor 2022. Daarnaast wordt er opgeroepen om in de UiT-
agenda steeds zoveel mogelijk details over een evenement mee te geven (alle velden 
invullen, met foto en eventueel ook een affiche erbij). 

 

3.3 Jaarkalender: om overlappingen tussen evenementen van verschillende verenigingen te 
voorkomen, een warme oproep aan iedereen om weerkerende activiteiten door te geven 
via evenementen@rijkevorsel.be, zodat er een jaarkalender kan worden opgesteld. 

 

3.4 Hartveilige vereniging: dit label is te verkrijgen onder volgende voorwaarden. 
- De plaats waar je vereniging bijeenkomt moet binnen loopafstand (3 min.) van een 

AED-apparaat zijn (precieze locaties: zie gemeentelijke website2). 
- Minimaal 10% van de leden van je vereniging moet de opleiding gevolgd hebben. 

 

Verenigingen kunnen tot eind november 2021 laten weten aan de cultuurdienst of en 
hoeveel geïnteresseerde leden zij hebben. Op basis van die informatie zal het Rode Kruis 
opleidingen inplannen, die normaliter in het voorjaar van 2022 zullen plaatsvinden.   

 
1 https://www.rijkevorsel.be/vrije-tijd/jouw-activiteit/aanvraag-toelating-organisatie-evenement 
2 https://www.rijkevorsel.be/nieuwsberichten/rijkevorsel-een-hartveilige-gemeente 



 
3.5 Verzekering opgeslagen goederen: materialen van verenigingen die liggen opgeslagen in 

gemeentelijke gebouwen moeten door de vereniging gepast verzekerd worden. 
 

3.6 Subsidies werkjaar 2019-2020: voor de werkjaren die binnen de coronaperiode vallen 
(i.e. 2019-2020, 2020-2021) werd door het CBS een aangepaste subsidieregeling 
goedgekeurd, waardoor er wordt gewerkt met het gemiddelde van de vorige werkjaren 
buiten de coronaperiode (i.e. 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019). De indienperiode voor 
de verplichte subsidieaanvragen is intussen voorbij en de berekeningen worden dit 
najaar aangevat.  

 

3.7 Ontwikkeling ’t Sas: te gepasten tijde zullen aan de gemeenteraad volgende namen 
worden voorgesteld: Kleipikkerspark voor het park en Gammersplein voor de centrale 
zone. Er wordt tevens verder onderzocht of het kunstwerk van Luk Van Soom verplaatst 
kan worden naar de site Sas. 

 

3.8 Gebruik kiosk: nu de kiosk behouden blijft, wordt er een warme oproep gericht aan de 
verenigingen om zoveel mogelijk gebruik te maken van deze locatie. 

 

3.9 Gebruik herbruikbare materialen: vanaf 2022 moeten materialen zoals drinkbekers 
steeds herbruikbaar zijn of anders 95% te recycleren.  

 
4. Mededelingen van de gemeente 

- Parochiezaal: de zaal voldoet niet aan de brandveiligheid. Momenteel wordt er met 
de dekenij en de parochie samengezeten i.v.m. een eventuele aankoop. Ingeval van 
een aankoop blijft het echter zo dat er werken zullen moeten worden uitgevoerd om 
aan de normen m.b.t. brandveiligheid te voldoen. Het zal dus niet zo zijn dat de zaal 
bij een aankoop onmiddellijk weer beschikbaar is. 

- De Raam: op 26 oktober 2021 werd de aankoopakte verleden (i.s.m. Kempisch 
Landschap). Hierdoor is het voortbestaan van de verenigingen op die locatie 
gegarandeerd. 

 
5. Cultuurprijs 2021 

Alle genomineerden worden voorgesteld door de voorzitter van de cultuurraad.  
- Kandidaten bij de individuen: Roger Verlinden, Theo Debeer en Rik Heylen.  
- Kandidaten bij de verenigingen: Jeugdtheater Globe en de Koninklijke Sint-Jorisgilde. 

 

Er volgt een stemming per stemformulier, waarbij iedere vereniging één stem kan 
uitbrengen voor zowel de categorie ‘individu’ als de categorie ‘vereniging’.  
De uitreiking van de cultuurprijs vindt plaats op 26 november 2021. 

 
6. Rondvraag 

- Situatie COVID-19: op 26 oktober 2021 werd de epidemiologische toestand opnieuw 
geëvalueerd. Op het moment van de vergadering zijn de gemeentelijke diensten nog 
in afwachting van het ministerieel besluit. Onder voorbehoud van wijzigingen bij de 
publicatie van het MB kunnen volgende zaken momenteel meegegeven worden. 
 

o De mondmaskerplicht wordt weer uitgebreid in publiek toegankelijke ruimtes 
(vanaf 29 oktober 2021). 

o Binnen is een publiek van max. 200 personen toegestaan bij openbare 
evenementen, met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen  
(bv. mondmaskerdracht, vanaf 1 november 2021). 

o Buiten is een publiek van max. 400 personen toegestaan bij openbare 
evenementen, met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen  
(bv. mondmaskerdracht, vanaf 1 november 2021). 

o COVID Safe Ticket: naargelang de grootte van je evenement, moet je mogelijk 
werken met het CST. Voor het scannen van het CST maak je gebruik van de 
officiële Belgische gratis app CovidScan: https://covidscan.be/nl/. 



 
o Aanbieden van eten en drank: hierbij gelden de horecaprotocollen. Meer 

informatie op https://heropstarthoreca.be/. 
o Mogelijk kan je als vereniging terecht bij een overkoepelende federatie voor 

extra ondersteuning. 
o Bij vragen of twijfels m.b.t. het coronavirus en de organisatie van jouw 

evenement of voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Evenementen 
via evenementen@rijkevorsel.be en op de website www.rijkevorsel.be/corona.  
 

- Masterplan cultuur: de eerste gesprekken hierover zijn momenteel aan de gang. 
Volgens de huidige planning volgt de eerste informatie in het voorjaar van 2022. 
 
 

- Aankondigingen verenigingen: 
o ’t Veussels Tonjel lanceert een warme oproep om te komen kijken naar hun 

voorstellingen. Meer informatie: https://tveusselstonjel.be/. 
o K.H. Broederband laat weten dat zij in 2022 feestelijk hun 100-jarig jubileum 

zullen vieren. Hierop laat Femma weten dat ook zij in 2022 100 jaar bestaan. 
 
Volgende algemene vergadering: 15 juni 2022 
 
 
 
 


