
Verslag Cultuurraad 20/11/2018 – Bezoekerscentrum 
 
Aanwezig AV 
Maurice Heymbeeck  t Alent   
Frans Van Eylen  Davidsfonds Rotselaar 
Christine Staes   Heemkring Groot-Rotselaar | Gulden Leeftijd 
Roger Patteet   Kulturele Kring Wezemaal 
Greet Houben   Nieuw Wezemaals Toneel | Gezinsbond Wezemaal 
Theo Peeters   Steenen Muur vzw 
Linda Reniers   Theater Déjà Vu 
Molly De Clercq   Theater Déjà Vu 
Eric Haesen   KH Rotselaer’s Ware Vrienden 
Georges Verbeeck  KH Sint-Cecilia Rotselaar 
Chris Verhoelst   KMV Sint-Cecilia Wezemaal 
Patrick Weynants  KMV Sint-Cecilia Wezemaal 
Eric Meyers   Bayernvrienden 
Gilberte Mattheus  Crea Samana Rotselaar-Werchter-Wezemaal 
Cecilia Uytterhoeven  Femma Rotselaar Centrum | bestuurslid CR 
Nicole Stroobants  Femma Rotselaar Heikant 
Francine Van Oosterwijck Hagelandse Tractorvrienden | Rotselaarse Reuzengilde 
André Deroy   Karnavalvrienden Wezemaal 
Ils Van Dijck   KVLV Werchter 
Hilde Wouters   KVLV Werchter 
Agnes De Rijcke  KVLV Wezemaal 
Jef Goris   KWB Rotselaar 
Johnny Gentens  KWB Wezemaal 
Sandra Van den Eynde  Landelijke Gilde Werchter 
Conrad Ramaekers   Landelijke Gilde Wezemaal 
Yvette Bosmans  P’kes van Wezemaal 
Erik Wouters   Rotselaarse Reuzengilde 
Gisele Goovaerts  Samana Rotselaar Centrum 
Lucia Vanhelmont  Samana Wezemaal 
Valere Verbruggen  Sint Ambrosiusgilde Rotselaar en omstreken 
Jan Evers   Thuisrijders 
Diane Discart   Viva Wezemaal 
Luc Van Asch   VRIENDEN | bestuurslid CR 
Jan Vanborren   Vuurbakens 
Annie Wouters   Cultuurdienst 
Dirk Jacobs   Schepen van cultuur 
Raf Van de Velde  Cultuurbeleidscoördinator 
 
Aanwezig buiten AV 
/ 
 
Verontschuldigd 
Annie Bernard   Balletgroep Josée Nicola Wezemaal 
Peter Van Montfort  Muzikevento vzw 
An Uytterhoeven  Sint Ceciliakoor Rotselaar St Pieter 
Michel Wouters   Sint Ceciliakoor Rotselaar St Pieter 
Maurice Van den Eynde Landelijke Gilde Werchter 
Marina Poortmans  Viva Rotselaar-Werchter 
 
 
1. Goedkeuring verslag AV CR 13/03/18 
Het verslag van 13/03/18 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
2. Kennisname aanpassing contactgegevens verenigingen 
Balletgroep Josee Nicola Wezemaal 
Aanpassing e-mailadres Bieke Jorissen. 
 



Steenen Muur vzw 
Theo Peeters wordt effectief lid i.p.v. Floris Del Pio Luogo. 
Eduard Monsecour wordt plaatsvervanger i.p.v. Theo Peeters. 
 
Vlaanderen Morgen 
Franky Janssens wordt effectief lid i.p.v. Jacky Cools. 
Plaatsvervanger nog in te vullen. 
 
Crea Samana Rotselaar-Werchter-Wezemaal 
Gilberte Mattheus wordt effectief lid i.p.v. Rita Michielsen. 
Plaatsvervanger nog in te vullen. 
 
Landelijke Gilde Wezemaal 
Aanpassing adres Conrad Ramaekers. 
 
3. Werkingssubsidie 2018 
Alle erkende socio-culturele verenigingen binnen de cultuurraad ontvingen op 23/10/18 via mail de 
documenten voor het aanvragen van de werkingssubsidie 2018. Werkwijze zoals de voorbije jaren. 
 
Deadline indienen: uiterlijk 31/01/19 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: cultuur@rotselaar.be 
Bij indienen via e-mail, wordt het dossier enkel aanvaard indien het als 1 PDF-document wordt 
aangeleverd en dit document alle bijlagen bevat. 
 
Belangrijk! 
Momenteel werden weinig financiële overzichten bezorgd aan de cultuurdienst. 
Verenigingen kunnen dit nog steeds bezorgen. Hoe sneller hoe liever. 
Bedoeling is om vanaf werkingsjaar 2019 het aanvragen voor werkingssubsidie te hervormen (zie 
financieel overzichtsdocument van penningmeester van de vereniging) om de extra administratieve 
rompslomp te beperken. Basisidee is dat, conform het aanvragen voor projectsubsidie, de 
verenigingen een overzicht van kosten bezorgen gekoppeld aan financiële bewijzen. Op basis van 
een gestructureerd overzicht en op basis van vastgelegde parameters binnen het reglement (vb. huur 
zaal, vergoeding workshop, huur technische materialen, aankoop drukwerk, …) wordt dan de 
werkingssubsidie uitbetaald. 
Voorstel voor reglement wordt opgemaakt door de cultuurdienst en voor advies voorgelegd en 
besproken op de cultuurraad. 
 
Aan alle verenigingen wordt reeds gevraagd om alle financiële documenten vanaf werkingsjaar 2019 
te verzamelen. 
 
4. Evaluatie Rotselaar feest 
Uitstap 13/07/18 met 16 deelnemers naar Vlaams parlement en Belle-Vue museum. 
Al meermaals herhaald de laatste jaren, de periode rond 11/07 is heel moeilijk om iets te organiseren 
waar vele mensen aan deelnemen. 
Heel leuke en warme dag geweest met prachtig bezoek aan Vlaams parlement en Belle-Vue museum. 
Een mooie extra was de warme buitenlucht tijdens de verkenningstocht door Brussel. 
Voor het bestuur is het organiseren van een uitstap de beste activiteit in deze periode. 
Geen verdere opmerkingen. 
 
5. Evaluatie – Projectsubsidie Bevrijdingsfeest / Herdenking WO1 
Slag aan de Molen XL: voormiddag officiële gedeelte met extra militaire aanwezigheid en namiddag 
Bevrijdingsfeest. 
Alles zeer goed verlopen tijdens het Bevrijdingsfeest. 



Heel goede samenwerking tussen de verschillende verenigingen. Grote dank aan alle deelnemende 
verenigingen en in het bijzonder aan Peter Van Montfort. 
Financiën: 
Gemeente zorgde voor de betaling van het podium en de volksreceptie. 
Gemeente zorgde voor definitieve goedkeuring projectsubsidie (3.931,29). Na uitbetaling hiervan 
worden de ingebrachte kosten van de verenigingen en een kleine bijdrage (via projectsubsidie) 
doorgestort naar de verenigingen. Financiële detail in bijlage. 
 
6. Advies aanvragen projectsubsidie cultuur 2019 | Princiepsbeslissing CBS 05/11/18 
Aanvragen projectsubsidie 2019 socio-culturele verenigingen / cultuurraad 
De verenigingen stellen hun projecten voor aan de cultuurraad. 
 
1. Folklore- en reuzenfeest 22/09/19 – Rotselaarse Reuzengilde  Raming: 7.890,00 

Muziek- en zangoptreden / Dansoptredens / Vendeliers / Stoet / Tentoonstelling / Folklore 
Streekgerechten / samenwerking met andere verenigingen (muziek, toneel, …) en scholen 
Erkenning reuzen met medaille van IME (Immaterieel Cultureel Erfgoed) 
Erkenning Rotselaar met label reuzenvriendelijke gemeente 

 
2. 90 jaar Davidsfonds 09/19 – Davidsfonds Rotselaar    Raming: 2.500,00 
 Uitgave boek: 200 exemplaren / kostprijs 20,00 
 
Uittreksel subsidiereglement 
Artikel 5 Onder een ‘project’ wordt verstaan elke welomschreven culturele activiteit: 
- beperkt in ruimte en tijd (binnen een tijdspanne van 1 jaar). 
- dat zich afspeelt binnen de gemeentegrenzen. 
- dat de specifieke jaarwerking van de socio-culturele vereniging overstijgt. 
- gericht op een brede doelgroep zonder afbakening van leeftijd. 
- met duidelijk een zelfstandige identiteit. Als het project deel uitmaakt van een groter organisatorisch 
geheel, moet het ingediende project getuigen van een grote zelfstandigheid en herkenbaarheid. 
- dat is georganiseerd uit een maatschappelijk engagement waarin de eerbied en stimuli voor meer 
democratie, verdraagzaamheid, burgerzin, gelijkheid, openheid en creativiteit duidelijk blijken. 
- waarvan de organisatie van het project een aanwijsbaar financieel risico inhoudt. 
 
Financiën 
Totaal beschikbaar budget (op basis van huidige cijfers): 8.673,00 
Projecten worden voor max. 50% gesubsidieerd na voorlegging afrekening (inkomsten/uitgaven) en 
facturen. Steeds wordt er ook gekeken naar de eerder ingediende ramingen. Het is niet de bedoeling 
dat er grote afwijkingen worden ingediend bij de afrekening. 
Aanvragen 1 en 2 voldoen aan de specifieke voorwaarden van het reglement. 
Principieel akkoord CBS voor projectsubsidie. 
De cultuurraad geeft unaniem positief advies over beide projecten. 
Princiepsbeslissing CBS wordt gevolgd. 
 
Opmerking 
KWB Rotselaar maakt de opmerking dat de vraag voor kosteloze deelname van de reuzen aan de 
winterwandeling niet werd ingewilligd. Discussie wordt gevoerd. Probleem dient onder beide 
verenigingen te worden opgelost. 
De Rotselaarse Reuzengilde maakte reeds bij de opstart interne financiële afspraken i.v.m. deelname 
van reuzen aan activiteiten van andere verenigingen en instanties. 

Prijzen: Rotselaarse verenigingen: 100,00 / reus. 
Verenigingen buiten Rotselaar: 200,00 / reus. 

  Kermiscomités Rotselaar: gratis. 
  Niet voor commerciële instanties. 
 
Extra 
t Alent trok de eerdere aanvraag voor projectsubsidie 2019 (tentoonstelling met kunstenaars Bad 
Gandersheim) in omwille van het ontbreken van concrete plannen voor 2019. 
Een toekomstig alternatief is een mogelijke samenwerking met de dienst toerisme voor het 
organiseren van deze tentoonstelling in het jaar 2020. 
 



7. IGCS / Avond van de Culturele Vrijwilliger 
Alle plaatsen zijn voorlopig bezet. Enkel Begijnendijk moet de reservatielijst nog bezorgen. 
Verenigingen die alsnog extra plaatsen willen, kunnen dit deze week nog doorgeven. 
Last-minute zal dan worden verwittigd of deze extra mensen al dan niet kunnen komen. 
 
Vraag zaalhuur bij IGCS-leden / t Alent 
Probleem werd opgelost in Scherpenheuvel-Zichem op vraag van gemeente Rotselaar. 
Socio-culturele verenigingen kunnen opnieuw beschikken over het meest voordelige tarief bij zaalhuur 
in Scherpenheuvel-Zichem. 
 
8. Actie cultuurraad / Dorpsdichter 
Het bestuur van de cultuurraad stelt voor om deze actie op te nemen bij aanvang van de nieuw op te 
richten cultuurraad. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
Voor het samenstellen van de jury (beperkt aantal personen) kunnen personen reeds worden 
voorgedragen via cultuurraadrotselaar@skynet.be. 
Samenstelling jury en opstellen van reglement voor dorpsdichter worden nadien opgenomen. 
Davidsfonds en t Alent geven reeds aan hieraan te willen meewerken. 
 
9. Voorstelling verenigingen: KVLV Wezemaal / Samana Rotselaar Centrum 
KVLV Wezemaal / Agnes De Rycke 
KVLV is als vereniging in Wezemaal gestart in 1921 onder de naam ‘Boerinnenbond’ omdat dat ook 
de doelgroep was. De eerste voorzitster was juffrouw Wouters d’Oplinter, een vrouw van adel die 
woonde in het kasteel van Wezemaal in de Spikstraat. 
Een grote verdienste van KVLV is dat zij via de plaatselijke KVLV- groepen in de dorpen de tekorten 
aanvoelden aan zieken, bejaarden- en thuiszorg. Zij hebben ervoor gezorgd dat de landelijke 
thuiszorg er kwam. In de jaren 70 waren er wel in de steden crèches, maar op het platteland was er 
nog niets. Zij zorgden ervoor dat de dienst onthaalgezinnen er kwam. Buitenschoolse kinderopvang 
zoals Stekelbees hier in Rotselaar.  Ook werd gestart met zorgboerderijen waar mensen met een 
beperking meehelpen op de boerderij. KVLV werkte ook mee aan een statuut voor de meewerkende 
echtgenoot in een land- of tuinbouwbedrijf. 
- Vestigingsplaats: Wezemaal. 
- Aantal bestuursleden: 14 bestuursleden. Het oudste bestuurslid is 83 jaar en heeft onlangs 
afgehaakt na meer dan 40 jaar bestuurslid te zijn geweest. 
- Aantal leden: 125 leden. In de jaren zeventig hadden we 300 leden. 
- Gemiddelde leeftijd: De gemiddelde leeftijd schommelt rond de 55 jaar.  
- Doel van de vereniging: 
Samenbrengen van boerinnen en zorgen voor ontspannende en vormende activiteiten. Dat doel is 
gebleven maar de activiteiten zijn veranderd. Vroeger lag de nadruk op vorming. Mensen informeren 
i.v.m. hygiëne, opvoeding, voorlichting, voeding… Sinds 1971 is de naam verandert naar Katholieke 
Vereniging Landelijke Vrouwen omdat de doelgroep ruimer werd. Er waren nog wel boerenvrouwen 
maar ook vrouwen van tuinbouwers, fruitboeren, en gewone burgers. Nu zijn de vrouwen die nog iets 
met land- en tuinbouw te maken hebben in de minderheid. 
- Activiteiten: 
Het doel van de KVLV is nog altijd vrouwen samenbrengen voor ontspannende en vormende 
activiteiten: wekelijks turnen, zwemmen, in de zomer fietsen. Creatieve activiteiten zoals breien, 
haken, naaien, juwelen maken waarbij de hedendaagse trends gevolgd worden. Elk seizoen een 
demonstratie koken met verschillende gerechten rond een thema bv. koken voor de 
eindejaarsfeesten. En elk seizoen een les bloemschikken, ook mensen van andere organisaties. Elk 
jaar wordt er een reis gepland bv. een stadsbezoek met gids en museumbezoek. Ook af en toe een 
buitenlandse reis bv. naar de Moezel. We hebben ook een leesclub. Een drietal keren per jaar komen 
we samen om een boek te bespreken dat we gelezen hebben. We maken ook elk jaar een uitstap die 
met literatuur te maken heeft. Zo bezochten we in 2018 enkele monumenten die de Leuvense 
schrijver Jo Claes als foto op de kaften van zijn boeken plaatst. Elk jaar hebben we ook een les 
gezondheid i.s.m. CM. Elk jaar een feestvergadering met eten en optreden bv. Zame bedoeld voor 
alle leden. Een kerstvergadering is ook een klassieker op onze kalender. Er wordt een spreker 
uitgenodigd van een liefdadigheidsorganisatie of een sociale organisatie. De opbrengst van de 
vergadering is dan voor hun project. Zo hebben we nu iemand uitgenodigd van Poverello. 
Elk jaar met Pasen verstoppen we samen met de Landelijke Gilde paaseieren in de pastorietuin. Die 
paaseieren worden vooraf door de kinderen van de catechese versierd onder begeleiding van Inghe 
onze pastorale begeleidster. We werken ook samen met andere verenigingen om meer mensen te 



bereiken en de kosten te verdelen. De lezing van kankerspecialist Johan Swinnen over zijn looptocht 
naar Compostela en zijn werk als kankeronderzoeker. De jaarlijkse pannenkoekendag heeft plaats 
rond Lichtmis, begin februari. Bedoeld om een traditie in ere te houden. 
- Grootste evenement: 
Het laatste grote evenement was de provinciale wandeltocht van KVLV nationaal die plaatsvond in 
Wezemaal in 2011. De afdeling Wezemaal zorgde voor de omkadering: wandeltochten uitstippelen, 
gidsen mobiliseren en catering voor de vele afdelingen die Wezemaal kwamen ontdekken. 
- Clublokaal? Gebruikte lokalen?: 
We huren als vereniging voor bestuursvergaderingen en andere vergaderingen met een beperkt 
publiek een lokaal in de parochiezaal. Voor kooklessen, bloemschiklessen en activiteiten met een 
groter publiek huren we een zaal in het parochiehuis. Elke maand hebben we een creanamiddag in 
wzc ‘de Lelie’. 
- Wat is het grootste probleem bij het uitbouwen van de vereniging? 
Het is moeilijk om jonge mensen aan te trekken. Ze zijn niet geïnteresseerd in een klassieke 
vereniging. De tijd zal uitwijzen wat er in de plaats komt. 
- Wat is de grote uitdaging voor de toekomst? 
Nog 3 jaar en dan vieren we 100 jaar KVLV Wezemaal. De projectsubsidies zullen dan goed van pas 
komen. 
- Wat zijn de verwachtingen naar de cultuurraad toe? 
De subsidies van de cultuurraad zijn een welkome ondersteuning voor onze activiteiten. Het is wel elk 
jaar een hele klus om alle activiteiten onder de juiste noemer te plaatsten. Hopelijk wordt het 
puntensysteem vereenvoudigd. De verenigingenbeurs is ook een goed initiatief om het 
verenigingsleven te promoten bij de nieuwe inwoners. 
- Welk is je mooiste moment als lid van de vereniging? 
Elk jaar organiseer ik een driedaagse fietstocht. Na de organisatie van de tiende fietstocht nam ik het 
over van Tania en maakten we er een driedaagse fietstocht van In 2018 was het de 16de fietstocht. De 
uitdaging ligt erin om een interessante budgetvriendelijke bestemming te vinden op fietsafstand. We 
zijn steeds met een groep van twaalftal vrouwen. We fietsten al naar Sint-Niklaas, Lommel, Kasterlee, 
Hasselt en Antwerpen. Dit jaar fietsten we naar Hoepertingen in Haspengouw en bezochten we Sint-
Truiden en Borgloon. Als we dan terug in Wezemaal aankomen zonder teveel tegenslag, is de 
fietstocht geslaagd. 
 
Samana Rotselaar Centrum / Gisele Goovaerts 
- Vestigingsplaats: Rotselaar. 
- Aantal bestuursleden: 21 vrijwilligers actief / 4 bestuursleden / 17 kernleden. 
- Aantal leden: 
In Rotselaar centrum kan iedereen die chronisch ziek is, ouder is dan 80 of mantelzorger is, een 
huisbezoek aanvragen en deelnemen aan de activiteiten. Momenteel staan er 340 personen op de 
verjaardaglijst, 180 personen krijgen meermaals per jaar huisbezoek.  
- Gemiddelde leeftijd: 
Niettegenstaande de gemiddelde leeftijd van de leden 83 jaar is, probeert Samana vernieuwend te zijn 
door de vrijwilligers vormingen aan te bieden zodat ze op de hoogte blijven van nieuwe tendensen en 
inzichten i.v.m. zorg, omgaan met chronisch zieken en ouderen, communicatie… Kennis die zij zelf 
kunnen toepassen of delen tijdens de huisbezoeken. 
- Doel van de vereniging: 
Samana, het vroegere Ziekenzorg, wil chronisch zieken, ouderen en hun mantelzorgers helpen om 
deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Door hun persoonlijke contacten tijdens huisbezoeken 
en activiteiten proberen zij het netwerk van deze mensen te vergroten en te versterken. 
- Activiteiten: 
De zieken en ouderen vanaf 80 jaar krijgen elk jaar een verjaardagskaart. Bij de eerste kaart die zij 
ontvangen wordt een folder met contactgegevens, info en activiteiten over Samana bezorgd. 
Op huisbezoek gaan is de hoofdactiviteit. Bij het bezoek tijdens de kerst- en eindejaarsperiode nemen 
de vrijwilligers een cadeautje mee. Daarnaast organiseert Samana ontmoetingsnamiddagen, bv. 
parochiale ziekendag of ontspanningsnamiddag i.s.m. Samana Rotselaar Heikant. Op deze 
ontmoetingsnamiddagen nodigen wij de leden uit om samen iets te eten en gezellig bij te babbelen. Er 
wordt ook altijd een ontspannende activiteit voorzien. Daarnaast zijn er de jaarlijkse uitstappen: 
bedevaart naar Scherpenheuvel, gewestelijke uitstap i.s.m. CM. 
- Clublokaal? Gebruikte lokalen?: Maandelijkse samenkomst in parochiezaal Rotselaar. 
- Wat is het grootste probleem bij het uitbouwen van de vereniging? 
- Wat is de grote uitdaging voor de toekomst? 



Het grootste probleem op dit ogenblik is ook de grootste uitdaging naar de toekomst toe, namelijk het 
aantrekken van nieuwe jonge vrijwilligers. Momenteel is het zo dat velen van de vrijwilligers 70+ zijn. 
Willen we in de toekomst onze activiteiten behouden, is die nieuwe instroom meer dan nodig. 
- Wat zijn de verwachtingen naar de cultuurraad toe? 
De samenkomsten van de cultuurraad zijn voor ons een bron van informatie. Info die wij tijdens de 
huisbezoeken kunnen delen, zodat onze leden, ook al kunnen zij fysiek niet deelnemen, toch op de 
hoogte zijn van het reilen en zeilen op cultureel vlak in de gemeente. Als vereniging vinden we het 
spijtig dat onze hoofdactiviteit, de huisbezoeken, niet voor subsidiëring in aanmerking komen.  
- Welk is je mooiste moment als lid van de vereniging? 
Telkens weer de vreugde en de dankbaarheid ervaren van onze zieken en ouderen bij de 
huisbezoeken en tijdens de activiteiten. Die appreciatie doet veel deugd en is een sterke motivator 
voor onze vrijwilligers om door te gaan.  
 
10. Varia 
De vzw na de hervorming van start tot finish. Brochure in bijlage. 
Vragen: www.kunstenloket.be/nl of FOD Justitie, vzw@just.fgov.be. 
 
11. Einde legislatuur cultuurraad / slotwoord voorzitters 
Beide voorzitters geven een overzicht van de realisaties van de cultuurraad de voorbije periode. 
Beiden danken alle vertegenwoordigers van de verenigingen voor hun positieve bijdrage tijdens de 
activiteiten, werkgroepen en algemene vergaderingen van de cultuurraad en danken alle verenigingen 
voor al hun activiteiten die de voorbije jaren zelf of in samenwerking met anderen werden 
georganiseerd.  
Toekomst? Verder op de positief ingeslagen weg, samenwerken waar het kan en graag nu al een 
oproep aan iedereen om opnieuw vertegenwoordiging te voorzien in de nieuw op te richten 
cultuurraad. 
 
Applaus op alle banken door en voor iedere aanwezige! 
 
Hartelijk dank voor de voorbije periode en alvast tot in 2019 voor de installatievergadering van de 
nieuwe cultuurraad. 
 
Datum volgende AV CR 
De volgende AV van de CR wordt later meegedeeld. 
 
 
 
Ontwerp verslag 20/11/18  | Ter goedkeuring op de volgende AV van de cultuurraad. 
 


