
Verslag Cultuurraad 13/12/2017 – Bezoekerscentrum 
 
Aanwezig 
Bieke Jorissen   Balletgroep Josée Nicola Wezemaal 
Frans Van Eylen  Davidsfonds Rotselaar 
Christine Staes   Heemkring Groot-Rotselaar | Gulden Leeftijd 
Bert Cornelis   Heemkring Groot-Rotselaar 
Rita Gilis   t kEItheater 
Roger Patteet   Kulturele Kring Wezemaal 
Peter Van Montfort  Muzikevento vzw 
Greet Houben   Nieuw Wezemaals Toneel | Gezinsbond Wezemaal 
Rieta Martens   t Spelgezelschap | Gezinsbond Wezemaal 
Theo Peeters   Steenen Muur vzw 
Linda Reniers   Theater Déjà Vu 
Molly De Clercq   Theater Déjà Vu 
Jacky Cools   Vlaanderen Morgen 
Johan Verhegge  Jongeren Parochiekoor Marcanti 
Eric Haesen   KH Rotselaer’s Ware Vrienden 
Patrick Weynants  KMV Sint-Cecilia Wezemaal 
Michel Wouters   Sint Ceciliakoor Rotselaar St. Pieter 
Jan Hennes   Bayernvrienden | Hagelandse Tractorvrienden 
Karen Thijs   Curieus – Vrouwen met een hoek af Rotselaar 
Cecilia Uytterhoeven  Femma Rotselaar Centrum | bestuurslid CR 
Nicole Verhoelst  Femma Rotselaar Heikant 
Frederick Foncke  Gezinsbond Rotselaar 
Arlette Smets   Karnavalvrienden Wezemaal | P’kes van Wezemaal 
Ils Van Dijck   KVLV Werchter 
Hilde Wouters   KVLV Werchter 
Achilles Cuypers  KWB Rotselaar Centrum | Samana Rotselaar Heikant 
Maurice Van den Eynde Landelijke Gilde Werchter 
Conrad Ramaekers  Landelijke Gilde Wezemaal 
Yvette Bosmans  P’kes van Wezemaal 
Erik Wouters   Rotselaarse Reuzengilde 
Grazia Rossi   Samana Rotselaar Heikant 
Lucia Vanhelmont  Samana Wezemaal 
Valère Verbruggen  Sint Ambrosiusgilde Rotselaar en omstreken 
Roger Verhulst   Thuisrijders 
Marina Poortmans  Viva Rotselaar-Werchter 
Luc Van Asch   VRIENDEN | bestuurslid CR 
Jan Vanborren   Vuurbakens 
Annie Wouters   Cultuurdienst 
Raf Van de Velde  Cultuurbeleidscoördinator 
 
Verontschuldigd 
Maurice Heymbeeck  t Alent 
Kris Bries   t Alent 
Willy Bollens   Kulturele Kring Wezemaal 
Floris Del Pio Luogo  Steenen Muur vzw 
Rita Michielsen   Crea Samana Rotselaar-Werchter-Wezemaal 
Gilberte Mattheus  Crea Samana Rotselaar-Werchter-Wezemaal 
Agnes De Rijcke  KVLV Wezemaal 
Lutgarde Peeters  Viva Rotselaar-Werchter 
Diane Discart   Viva Wezemaal   
Anne-Marie Arnoets  Viva Wezemaal 
Dirk Jacobs   Schepen van cultuur 
 
 
1. Goedkeuring verslag AV CR 06/06/2017 
Het verslag van 06/06/2017 wordt unaniem goedgekeurd. 
 



2. Kennisname aanpassing contactgegevens verenigingen 
Heemkring Groot-Rotselaar 
Bert Cornelis vervangt Willy Bollens als plaatsvervanger. 
 
Samana Rotselaar Centrum 
Jeanne Buedts heeft ontslag genomen binnen de vereniging. 
Effectief lid: Jacqueline Van Vlasselaer 
Plaatsvervanger: nog niet ingevuld 
 
3. Project 100 jaar einde WO1 
Definitieve datum wordt vastgelegd op zaterdag 08/09/2018. 
Reden hiervoor is dat de gemeente groen licht van defensie heeft gekregen dat defensie op zaterdag 
in grote getale aanwezig kan zijn. 
Ook het officiële gedeelte verhuist mee naar zaterdag. 
De aanwezigheid van defensie versterkt het geheel en zorgt voor een meerwaarde naar opkomst toe. 
 
Muziekverenigingen en koren kwamen reeds enkele keren samen. 
Officiële deel: 
Misviering met Sint Ceciliakoor Rotselaar St. Pieter en Jongeren Parochiekoor Marcanti 
Optocht met KH Sint-Cecilia Rotselaar en KH Rotselaer’s Ware Vrienden 
Viering monument met beide muziekverenigingen en beide koren 
 
t Alent plant een tentoonstelling. Voorkeur om tentoonstelling langer te laten duren dan 1 dag. 
Maurice Heymbeeck (t Alent) neemt hiervoor nog contact met KH Sint-Cecilia Rotselaar voor huur 
zaal Concordia. 
 
Aan alle verenigingen (ook aan iedereen die vroeger reeds liet weten deel te nemen) die wensen deel 
te nemen, wordt gevraagd om uiterlijk 15/01/18 door te geven wat de precieze plannen zijn. Ook 
raming van budget te vermelden. 
Melden via cultuurraadrotselaar@skynet.be. 
Nadien volgt een vergadering met alle deelnemende verenigingen. Planning: februari 18. 
 
Aan iedereen (uitgezonderd verenigingen die instaan voor drank en/of eten) wordt gevraagd om 
rekening te houden met volgende aspecten: 
- Op verschillende momenten, op verschillende locaties verschillende voorstellingen aanbieden in 
verkeersvrij centrum Rotselaar. 
- Voorstelling, tentoonstelling, … moet binnen kader passen van einde WO1. 
- Opvoeringen van maximaal 30 minuten. 
 
Tijdelijke infrastructuur (podium, …) gebeurt in samenspraak met de gemeente. 
 
4. Werkingssubsidie 2017 / Financiën Projectsubsidie 2017 
Alle erkende socio-culturele verenigingen binnen de CR ontvingen op 31/10/17 via mail de 
documenten voor het aanvragen van de werkingssubsidie 2017. 
 
Deadline indienen: uiterlijk 31/01/18 enkel via onderstaand postadres of e-mailadres. 
Nadien worden geen aanvragen meer aanvaard! 
1. Postadres 
Gemeente Rotselaar 
Cultuurdienst 
Provinciebaan 20 - 3110 Rotselaar 
2. E-mailadres (indien via e-mail, wordt het dossier enkel aanvaard indien het als  
1 PDF-document wordt aangeleverd en dit document alle bijlagen bevat) 
cultuur@rotselaar.be 
 
De aanvraag voor werkingssubsidie omvat alle activiteiten voor de periode 01/01/2017 tot en met 
31/12/2017. 
Verplicht in te vullen: aanvraag werkingssubsidie / bijlage / bijlage - toelichting. 
Verplicht bij te voegen: alle gevraagde bijlagen en bewijsstukken (zie aanvraagformulier 
werkingssubsidie). 



De verenigingen krijgen nog een overzicht van de aanwezigheden tijdens de 
algemene vergaderingen van de cultuurraden 2017. 
 
Indien problemen bij het invullen van het dossier kan vooraf een afspraak worden gemaakt via 
raf.vandevelde@rotselaar.be. 
 
Extra 
Volgende verenigingen dienen uiterlijk 31/01/18 ook de facturen en een gedetailleerde staat van 
inkomsten en uitgaven voor de projectsubsidie 2017 door te geven: 
Kunstkerstmarkt – tAlent 
40 jaar – Crea Ziekenzorg Rotselaar-Wezemaal-Werchter 
Noordzee Terminus – Theater Déjà Vu 
Stilstaan is achteruit gaan – KH Sint-Cecilia Rotselaar 
15 jaar – VRIENDEN 
 
5. Uitstap CR / Evaluatie en afrekening 
Iedereen volmondig tevreden over de uitstap naar Ieper. Mooi weer, lekker eten. 
Kleine minpunten: Ontvangst in museum en gidsbeurt van 1 gids. 
 
Inkomsten: 320,00 
Onkosten: 2.006,90 
Resultaat: 1.686,90 ten laste van cultuurraad 
 
6. Rotselaar Feest / Evaluatie en afrekening  
Ondanks de koppeling aan kermis Rotselaar (09/17) en viering 15 jaar VRIENDEN zeer weinig 
opkomst voor de extra initiatieven (volksspelen / orkest) in kader van Rotselaar Feest. 
 
Inkomsten: 0,00 
Onkosten: 996,99 
Resultaat: 996,99 ten laste van cultuurraad 
 
7. IGCS 
Evaluatie ACV 2017 
Iedereen die aanwezig was: zeer positief. Heel mooi optreden van Lenny & De Wespen. 
 
Projecten 2018 
Benefietconcert Luc Devos 
09/03/18 | 20u | Deuren 19u30 | Sint-Laurentiuskerk Betekom 
Speciaal voor de IGCS speelt pianovirtuoos Luc Devos een benefiet met muziek van Mozart, Chopin 
en Schubert. 
Tickets: 15,00 incl. drankje 
Reservatie: 016 56 98 60 | cultuurdienst@begijnendijk.be 
 
Huiskamertheater  
Een kernoorlog overleven? - ’t Spelgezelschap 
03-05/18 | Première: 3 locaties in Rotselaar 
Spel: Mia Van Cleynenbreughel en Daniël Bruyninckx 
Promo en planning volgt binnenkort. 

In de marge 
Rita Gilis (stelde haar huiskamer open in het najaar 17 voor Attention!) vraagt om het initiatief 
van het huiskamertheater verder te ondersteunen en roept iedereen op om deel te nemen 
omwille van de speciale culturele toets dat een huiskamertheater brengt. 

 
Kunstroute Hageland | 11/18 
Tweejaarlijkse kunstroute binnen de steden en gemeenten van de IGCS. 
Reeds op de planning: Ateliers kunstenaars / Tentoonstelling GC ‘de Mena’, cultuurhuis ‘de Jack-Op’ 
 
Avond Culturele Vrijwilliger | 12/18 
De editie 2018 wordt georganiseerd in Rotselaar. 
Verdere info volgt later. 



8. Projecten Cultuurraad 2018 
100 jaar einde WO1 
Bespreking, zie punt 3 van dit verslag. 
 
Rotselaar Feest / Vlaanderen Feest 
Datum 11/07 blijft heel moeilijk in de periode van de festivals in Werchter. 
De voorbije jaren werden steeds initiatieven genomen door verschillende vrijwilligers, maar de 
opkomst was nooit heel hoog. 
Voor Rotselaar Feest 2018 worden volgende voorstellen gelanceerd: 
- Ondersteuning vanuit CR bij initiatief van een vereniging 
- Uitstap naar Grote Markt Brussel  
- Bezoek aan Vlaams of Europees parlement 
- Volksreceptie gekoppeld aan een andere activiteit 
 
Op een volgende CR wordt hierover een beslissing genomen. Verenigingen die actie willen opzetten 
of voorstellen zo snel als mogelijk te melden via cultuurraadrotselaar@skynet.be. 
 
Verenigingenbeurs 
Unanieme beslissing van de cultuurraad om in 2018 geen verenigingenbeurs te organiseren maar uit 
te stellen naar 2019. 
Reden hiervoor is de drukke agenda in het najaar 2018 met het project 100 jaar einde WO1, kermis 
Rotselaar met deelname van verschillende verenigingen en het vervroegen van de Dag van de 
Inwoners omwille van de gemeenteraadsverkiezingen.  
 
9. Varia 
Vrijwilligersverzekering 
De gratis collectieve verzekering voor vrijwilligerswerk werd tot op heden beheerd door het Provinciaal 
Steunpunt Vrijwilligerswerk Vlaams-Brabant i.s.m. het vrijwilligersloket op de cultuurdienst van de 
gemeente Rotselaar. 
Vanaf 01/01/18 neemt Vlaanderen deze provinciale bevoegdheid over. In dit kader heeft Vlaanderen 
beslist om het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk aan te duiden voor verdere opvolging. 
Concreet betekent dit dat de nieuwe erkenningsaanvragen van organisaties voortaan uitsluitend via 
het nieuwe online formulier verlopen en worden afgehandeld. 
Tijdens het overgangsjaar 2018 zijn er geen grote wijzigingen. Organisaties die reeds een geldig 
erkenningsnummer hebben, kunnen dit tot eind 2018 blijven gebruiken. De polis en waarborgen 
blijven hetzelfde en worden aangeboden door Belfius.  
 
In bijlage:  
- Infobrochure 
- Flyer 
- Reglement 
 
Contactgegevens Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk: 
www.gratisvrijwilligersverzekering.be | verzekering@vsvw.be | 03 218 59 01 (werkdagen 9u-17u) 
 
Nieuwe aanvragen (enkel via dit online formulier): 
www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-vrijwilligersverzekering  
 
Toerisme Vlaams-Brabant 
21-23/12/17 | De Warmste Koers – Music for Life | Sven Nys Cycling Center 
11u-21u Fietsen op rollen t.v.v. Join2Bike vzw 
Inschrijven: www.toerismevlaamsbrabant.be/dewarmstekoers 
 
Landelijke Gilde Werchter 
23/12/17 | Lichtparade | Preterstraat 52 Werchter 
17u Bezichtigen tractoren 
18u Start parade en doortocht Werchter / Tremelo / Baal / Betekom 
Afterparty met optreden Marchandise en DJ Tom 
 
 



Viva Rotselaar-Werchter 
Elektriciteitsprobleem met vaste kast op marktplein Wezemaal bij uitbaten van standje tijdens koers 
‘Dwars door het Hageland’. 

Reactie: Vanuit de technische dienst kregen wij reeds de melding dat voorjaar 2018 een 
rondgang wordt georganiseerd voor het nakijken van de vaste kasten op de verschillende 
locaties binnen de gemeente.   

 
Balletgroep Josée Nicola Wezemaal 
Is er een speciaal tarief voor verenigingen voor het huren van GC ‘den egger’? 

Reactie: Destijds bij het oprichten van de IGCS werd de afspraak gemaakt tussen de 
verschillende partners (waaronder ook Scherpenheuvel) om bij verhuur aan socio-culturele 
verenigingen binnen de IGCS het goedkoopste tarief wordt aangerekend. 
Vraag wordt overgemaakt aan bevoegde mensen binnen Scherpenheuvel-Zichem. 

 
10. Voorstelling verenigingen: KVLV Werchter / Vlaanderen Morgen 
KVLV Werchter / Ils Van Dijck 
De vrouwenvereniging KVLV Werchter bestaat 83 jaar. Gezien wij een vrouwenvereniging zijn, praten 
we niet over leeftijden, de gemiddelde leeftijd gaan we dan ook niet prijsgeven. 
- Vestigingsplaats: Werchter 
- Aantal bestuursleden: 8 
- Aantal leden: circa 100 
- Doel: Vrouwen samen brengen. 
- Activiteiten: 
Al de activiteiten vinden plaats in parochiezaal de Wal of in het Kelderke. Voorbeelden: kooklessen, 
lessen bloemschikken, crea-lessen, beweging-linedance-zumba gold (elke dinsdag), wandeling (elke 
maand), fietstocht (jaarlijks), deelname in groep aan een cultuurvoorstelling (november: Carry 
Goossens op VERDIEP 2 in ‘de Mena’, Scherpenheuvel, Antwerpen) en daguitstap (jaarlijks / 2017 
Antwerpen en Wezemaal). 
- Grootste evenement: Leden- en kerstfeest en pannenkoekendag. 
De leden schuiven met de voeten onder tafel, worden bediend en genieten van het samen zijn. We 
voorzien de nodige animatie, momenten om naar uit te kijken. Met de pannenkoekendag wordt onze 
kassa aangevuld, om de activiteiten te helpen financieren. 
- Hoe vernieuwen: 
We proberen vernieuwend te zijn, door iets speciaal te organiseren, zoals een dagwandeltocht. In 
2016 was er ook de eenmalige Ladies Night, met als doel nieuwe leden te werven. Deze avond was 
een enorm succes, meer dan 80 vrouwen kwamen hierop af, maar we hebben helaas geen nieuwe 
leden overgehouden. 
- Grootste probleem binnen organisatie: Werven van nieuwe leden en/of bestuursleden. 
Ikzelf ben in 2009 gestart in het bestuur, toen waren we met 18 bestuursleden, nu zijn we nog met 8. 
Het is niet evident om mensen nog buiten te krijgen. Als je wil breien of haken, vind je alles op 
internet. De behoefte om buiten te komen is veel minder dan vroeger. Vroeger draaiden de vrouwen 
mee in een boerderij en werkten mee op het land. Op zondagnamiddag was er de bijeenkomst van de 
vrouwenvereniging. Het was pure ontspanning. Nu is het een opgave om tijdig op een les linedance te 
geraken. 
- Grote uitdaging voor de toekomst: Blijven bestaan. 
- Verwachtingen naar CR: Allemaal een pannenkoek komen eten. En de jaarlijkse subsidies zijn ook 
mooi meegenomen. 
- Mooiste moment: De jaarlijkse voorbereidingen van de ontspanningsmomenten voor het ledenfeest. 
We komen een drietal keer per maand vooraf samen om te brainstormen. Dit gaat steeds gepaard 
met een drankje en een hapje. Het meeste plezier zit in deze voorbereidingen! 
 
Vlaanderen Morgen / Jacky Cools 
Vlaanderen Morgen Rotselaar is een Vlaamse vereniging. Met haar socio-culturele engagement heeft 
ze tot doel cultuur naar de mensen te brengen. 
In haar 41 jarig bestaan kan de vereniging een heel palmares voorleggen: toneelvoorstellingen, 
voordrachten, debatten, kerststallen- en fototentoonstellingen, … 
Gedurende 21 jaar organiseerde Vlaanderen Morgen poëzienamiddagen voor de leerlingen van het 
4de, 5de en 6de leerjaar. De leerlingen brachten een gedicht, met deskundig commentaar, en kregen 
allen een leesboek cadeau.  



Gedurende 22 jaar organiseerde Vlaanderen Morgen ‘Schatten op zolder’ waar een antiquair de 
aangebrachte stukken naar waarde schatte. 
Naast het organiseren van eigen activiteiten steunde Vlaanderen Morgen ook lokale projecten zoals 
de tentoonstelling over schilder Frans Van Leemputten’, het project van Bart Minnen over Sint Job, 
een geschenk, in de vorm van een pentekening van Steven Wilsens aan de uit Werchter afkomstige 
karmelieten zuster Eraly n.a.v. haar 25 jaar kloosterjubileum.  
Dankzij de inspanningen van de vrijwilligers op Rock Werchter kon Vlaanderen Morgen 2 beelden 
laten maken door kunstenaar Gerard Moonen uit Hasselt. Van de 4 beelden die zich in Rotselaar 
bevinden, werden er 2 gefinancierd door Vlaanderen Morgen en aan de gemeente en zijn inwoners 
geschonken. 
1992: Beeld Jan Bols vooraan GBS De Kameleon in Werchter 
2008: Beeld Frans Drijvers op het Frans Drijversplein aan het Administratief Centrum in Rotselaar 
Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de vereniging werd in 1996 de tweejaarlijkse Frans 
Drijversprijs opgericht. De prijs wordt uitgereikt aan een verdienstelijke Vlaming. In 2018 is Vlaanderen 
Morgen aan de 12de editie toe. 
Het mooiste moment voor Vlaanderen Morgen was in 2008 de viering naar aanleiding van de 150ste 
geboortedag van Frans Drijvers. Met een tentoonstelling, een uitgave van een biografie over Frans 
Drijvers door Lyvia Diser, de compositie van het muziekstuk ‘Metamorphoseon’ door Wouter Lenaerts 
en de onthulling van het beeld. In 2014 was er de herdenkingsviering n.a.v. zijn overlijden op 29 
december 1914 met als bekroning het toekennen van een straatnaam, mede dankzij de steun van de 
Cultuurraad.  
Tenslotte is Vlaanderen Morgen ook fier op haar cultureel tijdschrift ‘De VlaM’ (in 2018 start de 13de 
jaargang). Helaas wordt deze publicatie door de Cultuurraad niet meer aanvaard binnen het 
puntensysteem voor de berekening van de werkingssubsidies. 
Zoals vele verenigingen is Vlaanderen Morgen ook op zoek naar jonge krachten, bijgevolg graag een 
oproep hiervoor. 
 
Volgende keer aan de beurt: Steenen Muur vzw / Rotselaarse Reuzengilde. 
 
Datum volgende AV CR 
De volgende AV van de CR wordt later meegedeeld. 
 
 
Namens mezelf, iedereen een heel mooi eindejaar, dat het u allen gezond mag blijven gaan en 
dat het u aan niets mag ontbreken in 18. 
 
 
Ontwerp verslag 13-12-17  | Ter goedkeuring op de volgende AV van de cultuurraad. 


