ALGEMENE VERGADERING CULTUURRAAD

21.08.2018

Aanwezigheidslijst: zie bijlage
1. Verwelkoming en verslag 21.06.2017

(5’)

Wnd. voorzitter van de cultuurraad heet iedereen welkom. Het verslag van de vorige vergadering op
21.06.2017 wordt goedgekeurd.
2. Werkingssubsidies cultuurverenigingen 2017

(10’)

De cultuurdienst ontving in januari 28 aanvraagdossiers voor werkingssubsidies 2017 van erkende
cultuurverenigingen, voor een totaal van 5860 punten (tov 5780 punten vorig jaar). De subsidies voor
een totaalbedrag van €12.000 werden in maart uitbetaald aan de betreffende verenigingen.

3. Projectsubsidies
(15’)
3.A: ’14-’18 vredesconcert Nooit meer oorlog
De Gezellen, harmonie de Arend en fanfare Wampegalm organiseren op 11-11-2018 een
gezamenlijke concert in teken van 100 jaar herdenking einde Wereldoorlog 1.
Om dit gezamenlijk project te kunnen organiseren, vragen ze een projectsubsidie aan. Deze zou de
nodige onkosten dekken voor de organisatie van het concert. De aanvraag voldoet aan de
voorwaarden omschreven in projectsubsidiereglement voor herdenking ’14-’18.
Advies vanuit de Cultuurraad: positief advies

3.B: kerstconcert Sint-Ceciliakoor Arendonk
Sint-Ceciliakoor Arendonk organiseert op 23 december 2018 een kerstconcert in de Onze-LieveVrouwekerk.
Om dit kerstconcert te organiseren, vragen ze een projectsubsidie aan. Deze zou de nodige onkosten
dekken voor de organisatie van het concert. De aanvraag voldoet aan de voorwaarden omschreven
in het projectsubsidiereglement voor gemeenschapsvormende projecten.
Advies vanuit de Cultuurraad: positief advies

4. Programma Herdenking Groote Oorlog november 2018 (15’)
In 2018 is het precies honderd geleden dat er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. We
herdenken de Grote Oorlog met verschillende activiteiten en vieringen tijdens 4 dagen: 8 tem 11
november 2018. Al de activiteiten vinden plaats in een spiegeltent aan de Lam Godsberg.
Een detailoverzicht van het volledige programma wordt uitgedeeld onder de aanwezigen.
Iedereen is van harte welkom tijdens dit herdenkingsweekend.
Vraag vanuit het Sint-Ceciliakoor naar welke liederen er worden gezongen tijdens het ‘Nooit meer
oorlog-concert’ in de kerk van de Voorheide. Wim/Katrijn doet navraag bij de organisatie en geeft
nadien feedback aan Maria Blockx van het Sint-Ceciliakoor.

Het Soeffleurke heeft tijdens dit weekend ook haar tentoonstelling. Indien er parkeerproblemen zijn
owv de grote drukte, zijn de uitwijkmogelijkheden het Sint-Clara college, parking Deroissart en
parking zwembad.
5. Teljoorlekkersdag 17.06.2018: evaluatie

(15’)

5.1 Feedback vanuit de Cultuurraad
Graag naar volgend jaar toe de drank- en eetstand met animatie samenzetten. Dit jaar was het eeten drankgebeuren gescheiden, waardoor er meer helpers nodig waren. Voorstel om volgend jaar dit
toch gemixed te doen.
Dansgroepen willen op planche dansen, niet op stenen. Voorstel om terug met planche te werken.
Guy Elsen van de Distelvink wil mee uitwerken voor voorstel 2019. Frans Erpels van
Grenslandtrekkers mogelijk ook.
Sommige mensen misten wel de tafels om de rijstpap bij ‘leeg te likken’. Mogelijk om terug enkele
tafels te voorzien?
Mogelijkheid om terug een ‘oorkonde’ te voorzien na het leegeten van de portie rijstpap.
Vraag vanuit de groep: optie om verenigingen van Oosterwijk uit te nodigen voor de
Teljoorlekkersdag 2019?
5.2 Feedback vanuit de online enquête bij de standhouders, verenigingen en artiesten
We ontvingen 25 ingevulde reacties op de uitgestuurde enquête via Survey Monkey. Hier volgt per
vraag uit de evaluatie telkens de uitkomst hiervan:
- ‘Ik nam deel aan de Teljoorlekkersdag als/met’: 14 arts & crafts, 5 artiest, 2 vereniging
zonder terras, 1 vereniging met terras, 3 eetstanden
- ‘Ik geef volgende score over de info en communicatie die ik vooraf aan het event ontving’:
9/10
- ‘Dit vond ik van de opstelling van mijn stand (indien van toepassing)’: 8,5/10
- ‘Wat moeten we volgens jou zeker behouden voor Teljoorlekkersdag 2019?’: arts & crafts
standen, dynamiek, variatie, concept behouden
- Wat zijn jouw tips/ideeën voor de organisatie van Teljoorlekkersdag 2019?’: eetstanden
integreren tussen de drankstanden, arts & craftsmarkt integreren in het festival, werken met
2 podia?, andere muziekinvulling, Arendonkse eigenheid behouden.
- ‘Welke score geef jij aan de Teljoorlekkersdag 2018?’: 8,5/10

6. Resultaten Cultuurcontentement (5’)

Van juni tot oktober 2017 vulden cultuurliefhebbers uit alle hoeken van Vlaanderen een enquête in
over hun beleving, appreciatie en verwachtingen op vlak van cultuur binnen de eigen gemeente. In
Arendonk reageerden 119 cultuurliefhebbers op deze enquête. Een bijzondere prestatie, want zo
waren er maar tien andere gemeenten in heel Vlaanderen! Via mail ontving je dit rapport al, en je
kon het nalezen in de ‘2370’ editie juni. Graag zetten we nog een aantal resultaten op een rijtje:
Van de 116 inzendingen …
▪ … is 65% actief als vrijwilliger. Dat is maar liefst 11% boven het Vlaamse gemiddelde.
▪ … vindt 68% dat er voldoende toegang is tot subsidies, uitleenmateriaal, ruimtes,
promotiekansen … voor het organiseren van culturele activiteiten.

▪
▪

▪
▪

… vindt 75% dat verenigingen en kunstenaars voldoende culturele infrastructuur ter
beschikking hebben.
… noteren we volgende bevindingen over onze bib: 100% vindt onze bibliotheek vlot
bereikbaar, 85% vindt het aanbod voldoende ruim, 87% is gecharmeerd door de activiteiten
die er plaatsvinden.
… vindt 68% dat Arendonk voldoende investeert in lokaal erfgoed en patrimonium
… vindt 31% dat het culturele leven de laatste vijf jaar stabiel gebleven is, 54% ervaart dat het
erop vooruit is gegaan. Dat kan enkel mede dankzij de inzet van de talrijke Arendonkse
verenigingen en vrijwilligers. Bedankt!

Zin in meer gegevens? Het unieke rapport voor Arendonk vind je op
www.cultuurcontentement.be/unieke-rapporten.
Feedback van de groep: niet evident dat er zoveel verenigingsleven en activiteit is in Arendonk. Dit is
een positief punt.
7. Lopende projecten

(10’)

Opening Heemmuseum
Al veel maanden is er heel veel werk en vernieuwing in het Arendonkse Heemshuis gestoken. Het
heemhuis zal ook de digitale weg inslaan en echt vernieuwend zijn tov andere heemhuizen. Het
einde is stilaan in zicht. Het weekend van 28 september is voorlopig voorzien als openingsweekend.
Op de website van het Heemhuis vind je hierover meer info terug.
Infrastructuurwerken: zaal Harmonie de Arend, feestzaal de Garve, zaal de Vloed, podiumwagen
Het zaaltje van harmonie de Arendond krijgt een makeover. Zo zal in September er een nieuwe
betonnen gietvloer komen. Na deze werken volgen er sanitaire werken. Harmonie de Arend
investeert zelf ook in de verbouwingen (verlagen plafond, plaatsen nieuwe toog, herorganisatie
koelingen, schilderen, algemene renovatie).
In feestzaal de Garve zijn er ook enkele vernieuwingen doorgebracht. Zo is er geïnvesteerd in nieuwe
podiumgordijnen en is de deur van de keuken aangepast. Ook zullen er beperkte
geluidsverbeteringen aangebracht worden (nieuwe versterker, aantal nieuwe plafondboxen).
In zaal de Vloed staat het aanbrengen van een zonnewering op het programma voor het najaar.
Er komt binnenkort een nieuw gemeentelijk podium. De gunning is uitgeschreven en het podium is
besteld. Exacte leverdatum is nog niet gekend, vermoedelijk is dit oktober – November.

8. Projecten najaar 2018

(15’)

Openluchtcinema 26.08.18
Net als de afgelopen jaren, zal de cultuurdienst in samenwerking met MOOOV de laatste zondag van
augustus een openluchtfilm vertonen. Dit keer wordt de tuin van basisschool Sint-Jan het decor. ’t
Soeffleurke baat de bar uit. De flyer van Mooov wijkt af wordt uitgedeeld onder de aanwezigen.
Open Monumentendag 09.09.18
Toerisme Arendonk organiseert ism Cultuurdienst Arendonk en de Kerkfabriek Open
Monumentendag (OMD) op 9 september. Die zondag is de kerk in het centrum open van 13 tot 18
uur. Het thema dit jaar is ‘de kerk in het midden houden’. Er is een geleide rondleiding om 13.15 –

14.50 – 16 uur. Daarnaast kan je de gewelven bovenin de kerk bezoeken. Doorlopend is er ook een
tentoonstelling over Wereldoorlog 1 en kan je de plannen van de geplande restauratiewerken in de
kerk inkijken. De flyer van OMD wordt uitgedeeld onder de aanwezigen.
Kunstendag voor Kinderen 18.11.18
Zondag 18 november is het Kunstendag voor kinderen, dit van 14 tot 17 uur. Er is die namiddag
vanalles doorlopend te doen voor kinderen. Vooraf inschrijven hoeft niet. Dit staat op het
programma:
-

Doorlopend kinderfilm in een hoekje
2 docenten van de Academie komen een ‘workshop’ doorlopend begeleiden met
recyclagemateriaal
Doolhofkasteel staat in de inkom van de bib
Valerie Eyckmans doet een interactieve voorleessessie, met nadien een kleuropdracht. Dit op
een speelse, interactieve manier kennismaken met en mee nadenken over Ella’s leefwereld.

Reveil 1-11-2018
Op 1 november 2018 vindt Reveil voor de vijfde keer plaats. Het project laat begraafplaatsen
heropleven met muziek, poëzie en lokale levensverhalen. Artiesten in heel Vlaanderen en Brussel
verzorgen rond zonsondergang kleine muziek- en woordsessies. Ook in Arendonk organiseert men
‘Reveil’.
Tussen 17 en 18 uur komt er serene en ingetogen akoestische muziek en verhalen op het kerkhof van
het centrum.
Het concrete programma wordt nog opgesteld en volt later nog.
Vooruitblik ‘Pimp het Dorp’ editie 2019
We zoeken locaties die we mogen ‘pimpen’. Verenigingen, particulieren of bedrijven mogen zich
aandienen.
Voorstel vanuit de groep: elektriciteitscabines in de gemeente opvrolijken.
9. Varia

(15’)

Er zijn geen variapunten vanuit de groep.

