
Verslag Cultuurraad 27/02/2019 – Bezoekerscentrum 
 
Aanwezig AV 
Maurice Heymbeeck  t Alent   
Bieke Jorissen   Balletgroep Josée Nicola Wezemaal 
Lut Natens   Davidsfonds Rotselaar 
Christine Staes   Heemkring Groot-Rotselaar | Gulden Leeftijd 
Bert Cornelis   Heemkring Groot-Rotselaar 
Gerrit Van den Breede  t kEItheater 
Roger Patteet   Kulturele Kring Wezemaal 
Peter Van Montfort  Muzikevento vzw 
Dieter Verschuren  Muzikevento vzw | KH Sint-Cecilia Rotselaar 
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 
Johan Verhegge  Jongeren Parochiekoor Marcanti 
Eric Haesen   KH Rotselaer’s Ware Vrienden 
Georges Verbeeck  KH Sint-Cecilia Rotselaar 
Chris Verhoelst   KMV Sint-Cecilia Wezemaal 
Michel Wouters   Sint Ceciliakoor Rotselaar St Pieter 
Filip Gomand   Bayernvrienden 
Eric Meyers   Bayernvrienden 
Cecilia Uytterhoeven  Femma Rotselaar Centrum | bestuurslid CR 
Nicole Stroobants  Femma Rotselaar Heikant 
Stefaan Keppens  Gezinsbond Rotselaar 
Francine Van Oosterwijck Hagelandse Tractorvrienden | Rotselaarse Reuzengilde 
Arlette Smets   Karnavalvrienden Wezemaal | P’kes van Wezemaal 
Hilde Wouters   KVLV Werchter 
Agnes De Rijcke  KVLV Wezemaal 
Johnny Gentens  KWB Wezemaal 
Maurice Van den Eynde Landelijke Gilde Werchter 
Christiane Kenes   Landelijke Gilde Wezemaal 
Yvette Bosmans  P’kes van Wezemaal 
Erik Wouters   Rotselaarse Reuzengilde 
Gisele Goovaerts  Samana Rotselaar Centrum 
Grazia Rossi   Samana Heikant 
Lucia Vanhelmont  Samana Wezemaal 
Valère Verbruggen  Sint Ambrosiusgilde Rotselaar en omstreken 
Jan Evers   Thuisrijders 
Marina Poortmans  Viva Rotselaar-Werchter 
Diane Discart   Viva Wezemaal 
Luc Van Asch   VRIENDEN | bestuurslid CR 
Jan Vanborren   Vuurbakens 
Patrick Vervoort  Schepen van cultuur 
Raf Van de Velde  Cultuurbeleidscoördinator 
 
Aanwezig buiten AV   Jean-Paul Jonker | MUziC-O2 
    Veerle Leunis | MUziC-O2 
 
Verontschuldigd 
Frans Van Eylen  Davidsfonds Rotselaar 
Celine Jonker-Fraiture  MUziC-O2 
Riet Berden   MUziC-O2 
Ils Van Dijck   KVLV Werchter 
Annie Wouters   Cultuurdienst 
 
 
 



1. Goedkeuring verslag AV CR 20/11/18 
Het verslag van 20/11/18 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
2. Kennisname aanpassing contactgegevens verenigingen 
Samana Werchter 
Wijziging adres Frans De Roovere. 
 
Vuurbakens 
Wijziging e-mailadres Jan Vanborren en Walter Croux. 
 
Hagelandse Tractorvrienden 
Kris Uytterhoeven wordt plaatsvervanger i.p.v. Jan Hennes. 
 
Thuisrijders 
Jan Hennes wordt plaatsvervanger i.p.v. Roger Verhulst. 
 
’t kEItheater 
Gerrit Van den Breede wordt effectief lid i.p.v. Hilde Walder. 
Joke Mannekens wordt plaatsvervanger i.p.v. Rita Gilis. 
 
3. Kennismaking schepen van cultuur 
Alle aanwezigen stellen zichzelf voor. 
Schepen van cultuur Patrick Vervoort stelt zich voor en geeft een korte toelichting hoe het huidige 
cultuurbeleid verder te zetten. Het is zijn wens om het huidige positieve beleid en de goede 
samenwerking met en tussen de socio-culturele verenigingen verder te zetten, de socio-culturele 
verenigingen zowel logistiek als financieel blijvend te ondersteunen en samenwerking tussen 
verenigingen en met andere gemeentes te stimuleren.  
 
4. Advies toetreding vereniging MUsiC-O2 / Princiepsbeslissing CBS 10/12/18 
In afwezigheid van Celine Jonker-Fraiture en Riet Berden stellen leden Jean-Paul Jonker en Veerle 
Leunis de nieuwe muziekvereniging MUsiC-O2 voor. 
Doelstelling: Organisatie van kooractiviteiten, meer bepaald benefietconcerten ten voordele van het 
goede doel, zoals de MUCO-vereniging. 
MUsiC-O2 telt momenteel een 15-tal leden en is nog op zoek naar extra stemmen. 
Interesse? Neem zeker contact met Celine Jonker-Fraiture: cfraiture@yahoo.com. 
 
De CR geeft unaniem positief advies over de toetreding van MUsiC-O2 tot de cultuurraad. 
 
5. Advies uitbetaling werkingssubsidie 2018 / Princiepsbeslissing CBS 11/02/19 
Toelichting van de aangeleverde princiepsbeslissing. 
Detailbedragen werkingssubsidie werden aan iedereen bezorgd. 
De bedragen voor project- en werkingssubsidie liggen vast voor de gehele legislatuur. 
 
Projectsubsidie Cultuur        8.673,00 (30%) 
Bevrijdingsfeest – Cultuurraad / werd reeds uitbetaald in 2018   3.931,29 
Overdracht naar werkingssubsidie:       4.741,71 
  
Werkingssubsidie Cultuur       20.238,00 (70%) 
Restbedrag projectsubsidie       4.741,71 
Totaal beschikbaar werkingssubsidie      24.979,71 
 
Na indienen van de verschillende dossiers. 
Totaal puntenaantal        11.515 
Puntwaarde         2,17 
Minus 0,19 euro per aanvrager (omwille van afrondingen) 
 
Stappen 
- Definitieve beslissing uitbetaling werkingssubsidie cultuur 2018 / CBS 
- Uitbetaling werkingssubsidie cultuur 2018 / Rekendienst 
 



De CR geeft unaniem positief advies over de uitbetaling van de werkingssubsidie 2018. 
 
Opmerking 
KMV Sint-Cecilia Wezemaal geeft aan dat hun aandeel voor werkingssubsidie voor 50% in mindering 
wordt gebracht (conform het huidige reglement) omwille van het gratis gebruik van gemeentelijke 
infrastructuur, turnzaal GBS Het Nest.  
Vraag wordt gesteld dat er bij opmaak van de subsidieverdeling rekening kan worden gehouden 
indien de zaal in 2019 tijdelijk niet beschikbaar is wegens werkzaamheden. 

Antwoord: Indien niet beschikbaar kan hier voor de subsidieverdeling 2019 rekening mee 
worden gehouden. 

 
In de marge 
Zoals reeds enkele keren aangegeven en besproken is het nog steeds de bedoeling om het huidige 
systeem administratief te vereenvoudigen zodat dit makkelijker wordt voor de verenigingen. 
Plan is om vanaf het werkingsjaar 2019 te gaan werken met systeem waarbij verenigingen eenmalig 
een overzicht aanleveren van gemaakte werkingskosten gestaafd door facturen a.d.h.v. parameters 
binnen het nieuwe reglement voor werkingssubsidies. 
Bedoeling is, na herinstallatie van de cultuurraad, het nieuwe subsidiereglement voor advies voor te 
leggen op de cultuurraad. Binnen dit kader is het niet de bedoeling om het reglement voor 
projectsubsidie als ook de percentages (70% werkingssubsidie / 30% projectsubsidie) van de 
algemene subsidiepot te gaan aanpassen. De subsidie voor de IGCS staat los van de subsidie voor 
de socio-culturele verenigingen en ook hier is het de bedoeling om dit op deze manier verder te 
zetten. 
 
Graag nogmaals deze oproep aan alle verenigingen: 
Voor 2019 is het reeds van groot belang om alle facturen aangaande deelname aan activiteiten en 
organisatie van activiteiten goed te bewaren. 
 
6. Kennisname financieel overzicht CR 2018 | Budget CR 2019 
De penningmeester overloopt de afrekening 2018 en licht het budget 2019 toe. 
Financieel overzicht in bijlage. 
 
7. IGCS 
Volgende activiteiten zijn reeds bekend: 
 
Arte Amanti Festival 
28/03/19 | Sint-Pieterskerk Rotselaar | 20u | Deuren 19u30 
Tickets 15,00 / 12,00 (60+) / www.verdiep2.be - cultuurdienst 
 
Het Arte Amanti festival brengt haar unieke kamermuziekformule naar hartje Rotselaar. Nationale en 
internationale topartiesten in combinatie met jong klassiek talent in de setting van de Sint-Pieterskerk. 
Het voorprogramma met gitaar blijft nog een goed bewaard geheim, maar zal u net zoals Noémi 
Tiercet op viool en Agnès Clément op harp doen verbazen. 
 
Volkoren 
04/05/19 | Centrum Aarschot 
150 koren / 90 locaties  
Met deelname van Sint Ceciliakoor Rotselaar St Pieter 
 
Jazzwood 
24/08/19 | Holsbeek 
 
Tentoonstelling Art meets Art 
08-17/11/19 | VERDIEP 2 GC ‘de Mena’ 
Jan Rosseels en gast. 
 
Avond van de Culturele Vrijwilliger 
22/11/19 | CC Het Gasthuis Aarschot 
 
 



Project huiskamerconcerten 
De 3 centra (GC ‘de Mena’ / CC Het Gasthuis / GC ‘den egger’) binnen de IGCS plannen een reeks 
huiskamerconcerten voor het nieuwe cultuurseizoen 2019-2020. Meer info volgt later. 
 
Meer nieuws volgt later na hersamenstelling van de plenaire vergadering van IGCS. 
 
8. Projecten CR 2019 
Dorpsdichter 
Doelstelling is om vanuit de cultuurraad een dorpsdichter aan te stellen voor telkens een periode van 
3 jaar. De dorpsdichter zal gedichten schrijven naar eigen inspiratie en over thema’s op voorspraak 
van de cultuurraad en de gemeente Rotselaar. 
Hiervoor wordt vanuit de cultuurraad een reglement opgesteld en wordt een jury samengesteld. 
Nadien volgt een oproep voor geïnteresseerden. Deadline van inschrijvingen voorzien op 09/09/2019. 
Als prijs wordt naast eeuwige roem een oorkonde voorzien. 
 
11 juli viering / Rotselaar feest 
Omwille van de zeer drukke festivalperiode is in het verleden gebleken dat een extra activiteit in deze 
periode niet werkt. 
Voorstel is om in 2019 binnen dit kader een uitstap te organiseren naar het Europees parlement in 
Brussel. Straatsburg misschien een volgende editie. 
 
Verenigingenbeurs 
De cultuurraad voorziet om in 2019 opnieuw een verenigingenbeurs te organiseren, dit i.s.m. met de 
infodienst n.a.v. de dag van de inwoner van de gemeente Rotselaar. 
Datum: tweede of derde weekend oktober 2019. 
Bedoeling is om ook zoals bij de voorbije editie de andere verenigingen (jeugd / sport / senioren) 
hierbij te betrekken. 
Voor de editie 2019 wordt aan de koren en de muziekverenigingen gevraagd om in 
samenwerkingsverband een klein concert te houden op het podium. 
 
De CR geeft positief advies voor de organisatie van deze activiteit in 2019 en wenst dit in de toekomst 
op driejaarlijkse basis te hernemen (volgende edities: 2022 – 2025). 
 
9. Toelichting herinstallatie CR 
Bij de installatie van een nieuwe gemeenteraad worden ook de adviesraden opnieuw samengesteld, 
zo ook de cultuurraad. Op 12/02/19 werd aan verenigingen binnen de CR hierover een mail gestuurd. 
 
Wens je je als vereniging opnieuw erkend lid te worden van de algemene vergadering van de 
cultuurraad, stuur dan uiterlijk 27 maart 2019 je kandidatuur a.d.h.v. ontvangen formulier naar 
cultuur@rotselaar.be. 
Per vereniging vragen wij 2 contactpersonen (effectief lid + plaatsvervanger) aan te duiden. 
Deze 2 personen worden opgenomen als contactpersonen binnen de algemene vergadering van de 
nieuwe cultuurraad. Zij ontvangen via mail alle uitnodigingen, verslagen en relevante culturele 
informatie (subsidies, promo culturele activiteiten, …). 
Opgelet 
Eenzelfde persoon kan voor 1 vereniging het effectieve lid of de plaatsvervanger zijn. Eenzelfde 
persoon kan wel voor vereniging x effectief lid en voor vereniging y plaatsvervanger zijn (organiek 
reglement CR). 
 
Een herinnering volgt binnenkort. 
 
Vanuit de gemeente werd ook een huis-aan-brochure verdeeld met een overzicht van het nieuwe 
bestuur en een overzicht van alle adviesraden binnen de gemeente. Deze brochure geeft individuelen 
een overzicht hoe in te schrijven bij een adviesraad. 
Bij mogelijke inschrijvingen van individuelen zal aan deze personen worden gevraagd naar hun 
deskundigheid op vlak van cultuur (zie organiek reglement CR) om eventueel als deskundige te 
zetelen binnen de CR. 
 
10. Varia 
08/03/19 | Carnavalbal - Karnavalvrienden Wezemaal | Parochiezaal Wezemaal 



 
16/03/19 | Muziekconcert - KVM Sint-Cecilia Wezemaal | Parochiezaal Wezemaal 
 
17/03/19 | Bonenwandeling – VRIENDEN | Parochiezaal Rotselaar 
 
18/03/19 | Infonamiddag ‘Lekker actief’ – Samana | Parochiezaal Heikant 
 
29-31/03/19 | Kermis op VERDIEP 2 
Dany Van Goethem is van kindsaf gepassioneerd door alles wat met kermis te maken heeft. Als kleine 
jongen ging hij kijken hoe de attracties werden opgebouwd en afgebroken. Nu bouwt hij zijn eigen 
miniatuurkermis. 
Vrijdag 29/03/19 | groepsbezoeken na reservatie (uiterlijk 08/03/19) via cultuur@rotselaar.be. 
Zaterdag 30/03/19 | 15u-19u / vrije toegang 
Zondag 31/03/19 | 10u-12u en 14u-18u / vrije toegang 
 
27/04/19 | Kaas- en wijnavond - Karnavalvrienden Wezemaal | Parochiezaal Wezemaal 
 
04-05/05/19 | Kunstroute Werchter - t Alent | ‘de Jack-Op’ Werchter en omgeving 
 
UiT in Rotseaar | https://www.rotselaar.be/activiteiten 
 
 
 
Datum volgende AV CR - Installatievergadering 
De volgende AV van de CR wordt later meegedeeld. 
 
 
 
Ontwerp verslag 27-02-19 | Ter goedkeuring op de volgende AV van de cultuurraad. 
 


