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cr-2020-09-03-verslag bestuur cultuurraad 

Bestuur Cultuurraad  
Zaal Don Bosco, 3 september 2020, 20u 

Aanwezig/verontschuldigd 

 

 

Agenda  

1. Goedkeuring vorig verslag (25/06/2020) 
2. Opvolging adviezen 
3. Subsidiedossiers   
4. Zomer 2020 
5. Cultuurprojecten 
6. Verenigingendatabank en erkenningsaanvragen 
7. Varia 

Volgende vergadering: 3 november 2020 
 

 

 

 

 

Hesters Ren X 

Van Eynde Tony X 

Rombouts Hilde Verontschuldigd 

Lemmens Marianne X 

Van den Bergh Bart X 

Pycke Ann X 

Sysmans Ignace X 

Verbist Ernie X 

Janssens Magda X 

Verhulst Luc X 

Bresseleers Gie Verontschuldigd 

Dörflinger Simone Verontschuldigd 

Fabry Rachel X 

Klima Charlotte X 

Van Camp Liesbeth X 

Jespers Vincent Verontschuldigd 

Wolfs Lisbeth Op uitnodiging 

Anthonis Veerle Op uitnodiging 
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Verslag 

1. Goedkeuring vorig verslag (25/06/2020) 

Het verslag van 25 juni 2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

2. Opvolging adviezen 

2.1. Straatnaamgeving - Aan de vaart 
Vanuit de cultuurraad was het alternatief voorstel van Tony om de straat te vernoemen naar 
Herman De Schutter. Dit voorstel werd bezorgd aan de huisvestingsambtenaar. Binnenkort 
komen we te weten welk voorstel is gekozen en koppelen we hierover terug op cultuurraad. 
 
Het college volgt het advies van de erfgoedraad om geen persoonsnamen te gebruiken als 
straatnaam. Historisch toponiem ‘Den Dauwaert’ werd voorlopig weerhouden. 
 
2.2. Straatnaamgeving - Flor Stes 
Vanuit de cultuurraad was het voorstel van voorzitter Ignace om geen straat, maar wel een 
zaal in de nieuwe marktgebouwen te vernoemen naar Flor Stes. Dit voorstel werd bezorgd 
aan de huisvestingsambtenaar. Binnenkort komen we te weten welk voorstel is gekozen en 
koppelen we hierover terug op cultuurraad. 
 
De erfgoedraad is geen voorstander van straten die worden vernoemd naar personen. Zij 
zien liever verwijzingen naar het erfgoedverleden of geschiedkundige benamingen. 
  
2.3. Onderzoek AP Hogeschool 
Vincent heeft het onderzoeksrapport en zijn feedback bezorgd aan de leden van de 
cultuurraad. Zij hebben deze info goed ontvangen en doorgenomen. Folklore Ensemble 
Schoten is alvast aan de slag gegaan met de resultaten. 
 
2.4. Trefmoment amateurkunstenaars 
Vincent heeft de deelnemers aan de voorbije edities van de WAK via mail op de hoogte 
gebracht van de laatste stand van zaken. Concreet plannen we een trefmoment in 2021 en 
een opvolger van de vroegere WAK in 2022. Dit sluit aan bij de afwisseling tussen ‘grote’ en 
‘kleine’ erfgoedactiviteiten. 
 
De cultuurraad vindt het belangrijk om activiteiten te organiseren in goede en vooral veilige 
omstandigheden, maar uit ook de bezorgdheid dat niet zomaar alles zonder meer moet 
worden afgelast. Er kan nog veel, weliswaar in aangepaste omstandigheden. Het zal een 
belangrijke evenwichtsoefening blijven voor het komende werkjaar.  
 
Een aantal voorstellen die zullen bekeken worden: 

- Een alternatieve naam voor de WAK 
- Wat met de plannen voor een samenwerking binnen BISCUIT? 
- Kunnen we zaken als 'kunst in tuinen' of 'open ateliers' coronaveilig organiseren? 

Afspraken: 

- Zo snel mogelijk een datum vastleggen om naar toe te werken; 
- Voorstel: 1 mei 2021. 
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2.5. Korte Boomenstraat - Churchilllaan 
Dit punt werd, op vraag van de cultuurraad, geagendeerd op de erfgoedraad van donderdag 
2 juli 2020. De erfgoedraad vindt het moeilijk om zich hierover uit te spreken en neemt geen 
uniform standpunt in. Als extra opmerking geeft de erfgoedraad wel mee dat er in 2019 737 
kiezers stonden ingeschreven op de Churchilllaan. Het herbenoemen van de straat heeft dus 
een grote impact op inwoners en handelaars. 
 
Vanuit de cultuurraad wordt ook geen unaniem standpunt ingenomen. De raad stelt dat het 
geen eenvoudig vraagstuk is. Tegelijk benadrukken de leden dat deze problematiek wel 
degelijk belangrijk is en steeds de nodige aandacht moet verdienen. 

3. Subsidiedossiers 

3.1. Werkwijze 

Vincent heeft de socio-culturele verenigingen die in 2020 een dossier indienden via mail op 
de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken. Gezien de uitzonderlijke 
omstandigheden heeft het gemeentebestuur van Schoten beslist dat deze verenigingen op 
korte termijn hetzelfde subsidiebedrag krijgen als in 2019 (werkjaar 2018). 
 
Dossiers die al werden ingediend, worden in 2020 dus niet aan een controle of advies 
onderworpen. Er zijn evenwel 2 uitzonderingen: 

- Wanneer de vereniging op basis van het werkjaar 2019 meer subsidies had verwacht 
(bv. meer activiteiten georganiseerd); 

- Wanneer de vereniging nieuw is en/of voor het eerst subsidies in Schoten aanvraagt. 
 

Wanneer een vereniging denkt dat bovenstaande uitzondering(en) op hen van toepassing is, 
dient men de cultuurdienst te verwittigen door op deze mail te antwoorden voor maandag 
14 september 2020. De cultuurdienst bekijkt dan alsnog het dossier om waar nodig een 
compensatie te voorzien. 
 
De cultuurraad geeft mee dat de belangrijkste bezorgdheid momenteel werkjaar 2021 is. 
Men is ook bezorgd dat er een late uitbetaling zal zijn. Schepen voor cultuur Charlotte Klima 
geeft mee dat het gemeentebestuur dit nog zal bekijken, maar dat het zeker niet de 
bedoeling is om de verenigingen in de kou te laten staan. 
 
3.2. Noodfonds cultuur 
Schepen voor cultuur Charlotte Klima licht de plannen voor het noodfonds cultuur toe. Het 
noodfonds bedraagt in totaal 449.182 euro, waarvan 128.594 euro naar cultuur zal gaan. 
Daarbij worden volgende accenten gelegd:  

- De verenigingen worden met dit fonds extra ondersteund: er wordt een verhoging 
van het subsidiebedrag van 250 euro voorzien voor alle verenigingen. Bijkomend 
wordt voor categorie 1 een verhoging van 25% voorzien én 25 euro per lid (op basis 
van het werkjaar 2018). Naast de erkende verenigingen krijgen ook ‘Blues in Schoten’ 
en de ‘Koninklijke Harmonie’ extra ondersteuning. 
 

- Aanvullend worden de beeldende kunsten en zaalverhuurders extra financieel 
ondersteund. Er zal ook een 'lege stoelen toelage' voor kleine gezelschappen en 
initiatieven als de Koningshofconcerten worden voorzien. Daarnaast wordt 
geïnvesteerd in een coronaproof-werking, bijvoorbeeld door de aankoop van een 
shelter, verlichting en kits voor livestreaming. Er zal ook een concept rond een 
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benefietevenement worden uitgewerkt om lokaal talent te ondersteunen.  
 

- Het NT2-aanbod zal worden versterkt om de verloren gegane oefenkansen te 
compenseren. Er worden ook extra acties ondernomen in het kader van het dichten 
van de digitale kloof.  
 

De cultuurraad is positief over de extra middelen die worden voorzien. Bijkomend wijzen de 
leden op de nood aan gedeeld/ontleenbaar materiaal om hun werking veilig te kunnen 
opstarten (bv. plexischermen). De cultuurraad maakt ook een kanttekening bij het gebruik 
van het ledenaantal als parameter: een ledenaantal staat niet steeds in verhouding tot de 
kwaliteit van een werking. Het puntensysteem waarmee we werken, compenseert dit wel. 
 

4. Zomer 2020 

4.1. Zomermuziekavonden 

Afgelopen zomer werden 5 zomermuziekavonden georganiseerd in een coronaproof jasje: 

- BASta!² - donderdag 9 juli 2020; 
- Astrid Nijgh, Stoomboot & Lennaert Maes - zaterdag 11 juli 2020; 
- Billy & Bloomfish - donderdag 16 juli 2020; 
- Belpopavond - dinsdag 21 juli 2020; 
- Little Chris - donderdag 23 juli 2020. 

 
4.2. Zomermuziekavonden (afgelast) 
Afgelopen zomer werden 4 zomermuziekavonden noodgedwongen afgelast: 

- The Bonnie Blues - donderdag 30 juli 2020; 
- Cream Colored Ponies - donderdag 6 augustus 2020; 
- Point d’Orgue - donderdag 13 augustus 2020; 
- Michaël Pas en Vlad Weverbergh - donderdag 20 augustus 2020. 

 
4.3. We zullen doorgaan 
De cultuurdienst bedankt alle vrijwilligers van de cultuurraad voor het vlotte verloop, de 
tomeloze inzet en onvoorwaardelijke hulp. Week na week, concert na concert konden we op 
hen rekenen. Professioneel en kordaat waar nodig, al lachend en met een knipoog wanneer 
het kon. Mede dankzij hen zijn de zomermuziekavonden in de best en veiligst mogelijke 
omstandigheden kunnen verlopen, waarvoor dank. 
 
Een korte evaluatie door de cultuurraad:  

- De locatie (speelplaats Academie Beeld) was een echte ontdekking. De sfeer was 
intiem, het publiek was goed te beheersen en er was voldoende ruimte. Deze locatie 
moeten we zeker onthouden voor andere/toekomstige activiteiten.  
 

- De opstelling kan misschien om akoestische redenen anders? Misschien kan er meer 
richting de bomen opgesteld worden, zodat er meer plaats is voor bezoekers? 
  

- Gesprekken tijdens het concert waren eerder storend. Voor volgende edities de 
'praatterrasjes' meer promoten? Dat concept kan wel goed werken. 
 

- De communicatie en signalisatie waren erg duidelijk.  
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- Het publiek was erg gedisciplineerd.  

De cultuurraad toont zijn appreciatie voor de cultuurdienst, en Vincent Jespers in het 
bijzonder, voor het organiseren van deze avonden in toch wel uitzonderlijke 
omstandigheden.  

5. Cultuurprojecten 

In augustus werd de laatste hand gelegd aan de planning van het najaar. Volgende projecten 
staan de komende weken/maanden op het programma: 

  
- Podcast-wandeling in ‘Theaterdreef Schoten’: september 2020 
- Opening cultuurseizoen: september 2020 

o Samenwerking tussen alle partners op culturele as voor feestelijke opening: 
 Wandelvoorstelling ‘Doe niet zo sapiens’ (Wijtschot, Ecotuin, 

Recyclagepark). Hierbij een warme oproep voor vrijwilligers om de 
deelnemers te begeleiden tussen de locaties (cultuurdienst); 

 Boekenzoektocht ‘Beeldig Schoten’ (cultuurdienst en bibliotheek);  
 Cd-jacht ‘Belpop Schoten’ (cultuurdienst en cultuurcentrum);  
 Interbellumwandeling (cultuurcentrum); 
 Inspirerende openlesdag (academie). 

- Nutskastenwedstrijd: najaar 2020 
- Wereldlichtjesdag: concert 'In Deep Silence' (zondag 13 december 2020)  
- Cultuurprijs (voorlopig dinsdag 8 december 2020)  
- Torenconcert winter (vrijdag 5 en zaterdag 6 februari 2021)  
- Erfgoeddag (zaterdag 24 en zondag 25 april 2021)  

6. Verenigingendatabank en erkenningsaanvragen 

6.1. Korte introductie 
De verenigingendatabank is een digitale databank voor alle Schotense verenigingen. De 
databank is publiek toegankelijk en doorzoekbaar. Verenigingen kunnen er hun eigen 
gegevens invoeren en aanpassen. Sinds 3 februari 2020 kunnen verenigingen een 
erkenningsaanvraag indienen. 

6.2. Erkenningsaanvraag 

Waarom zou je als vereniging erkenning aanvragen? 

- Je geniet van het goedkoopste tarief bij het huren van gemeentelijke zalen en lokalen; 
- Je hebt de mogelijkheid om subsidies aan te vragen; 
- Je hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan een adviesraad; 
- Het is zichtbaar voor bezoekers dat je vereniging erkend is. 

6.3. Stappenplan 

Welke procedure dien je als vereniging te volgen om erkenning aan te vragen? 

- Je dient een erkenningsaanvraag in; 
- De bevoegde dienst en adviesraad bekijken je aanvraag; 
- Het college van burgemeester en schepenen keurt goed; 
- Je krijgt een bevestiging van erkenning via mail. 
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6.4. Werkwijze 
Dit jaar hanteren we de volgende werkwijze: 

- Ingediende erkenningsaanvragen worden doorgestuurd naar leden cultuurraad; 
- Elk lid van de cultuurraad bekijkt en beoordeelt het dossier individueel op basis van het 

erkenningsreglement (aan alle voorwaarden voldaan?); 
- Op de volgende cultuurraad worden dossiers behandeld om finaal advies te formuleren. 

Er wordt nog een belronde georganiseerd door de cultuurdienst met de vraag of 
verenigingen ondersteuning wensen bij het indienen van hun aanvraag. 
 

7. Varia 

 

7.1. Teams 

Voorstel om op de volgende cultuurraad een uur vroeger (19 uur) af te spreken voor een 
toelichting i.v.m. het werken via Teams. Iedereen dient wel een laptop of ander bruikbaar 
toestel mee te brengen. 
 
7.2. Verenigingen 
De cultuurdienst bekijkt de volgende weken op welke manier we de verenigingen het best 
kunnen ondersteunen/informeren over een coronaveilige heropstart. Wordt vervolgd. 
 
7.3. Marktgebouwen 
De betrokken schepenen willen graag ingaan op de vraag om een presentatie over de nieuwe 
plannen van de marktgebouwen te organiseren. We moeten enkel nog een datum prikken. 
De bedoeling is om telkens een delegatie van de sport-, cultuur- en jeugdraden uit te 
nodigen. 
 
7.4. Bibliotheek 
Wanneer wordt de leeszaal in de bibliotheek opnieuw opengesteld en de openingsuren van 
de bib opnieuw aangepast?  
 
De bibliotheek volgt de sectorrichtlijnen. In de huidige omstandigheden kunnen de 
publieksfuncties en ontmoetingsruimtes jammer genoeg niet opnieuw worden opengesteld. 
Ook het bibliotheekteam mist de bibliotheek als ontmoetingsplek. De openingsuren houden 
momenteel rekening met: 

- Bezoekersaantallen; 
- Meer personeel dat nodig is om de bibliotheek open te houden (rekening houdend met 

de geldende maatregelen); 
- Het feit dat een buffer nodig is voor afwezigheid wegens preventieve quarantaine. 

De bibliotheek voorziet ook avondopeningen en een zaterdagopening, zodat iedereen de 
kans krijgt om de bib te bezoeken. In september wordt dit geëvalueerd en indien nodig 
bijgestuurd. 
 
7.5. Datum volgende cultuurraad 
De volgende cultuurraad vindt plaats op dinsdag 3 november 2020. We starten de avond om 
19 uur met een initiatie/toelichting van Teams. Aansluitend vindt onze vergadering plaats. De 
cultuurdienst kijkt na of we de grote zaal in het kasteel kunnen reserveren. 

 


