
PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT MECHELEN 

 
GEMEENTE BERLAAR 

 
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING CULTUURRAAD  

 
ZITTING van 27 maart 2018 

 
Aanwezig: Ingeborg VAN HOOF (Schepen van Cultuur),     
Fons Minne (Heikantse Bierliefhebbers), Mady Moons (Kind en Preventie), Ludo Van Hout (KF. Willen is Kunnen), Frie Verstrepen 
(Femma Heikant), Fred Steyaert (KWB Berlaar Heikant), Lutgart De Voegt en Ann Verhelst, (KVLV Berlaar Centrum), Guy 
Tielemans (Landelijke Gilde), Rosa Pelgroms (Femma Berlaar-Centrum), Jan Augustijnen (KF Ste Cecilia), Chris Nijs (KVLV 
Berlaar Heikant), Kris Hosten (’t Dolhuis), Myriam (Samana St Pieter Berlaar Centrum), Ursula Mariën (Heikantse Creatieven), 
Willem Kempenaers (VOSOG) Maria Eyskens (Samana Berlaar Heikant), Machteld Fonteyn (CD&V), Marianne Aerts (Station 
Balder), Arne van Dessel en Dries Milbou (Stades des Belges) 
 
Nancy Cloos (verslaggever – gemeentelijk ambtenaar)  
 
Verontschuldigd: Johan Van Nuffel (Ambiance), Geert Adriaenssens (Davidfonds),  Benny Van Dessel (Heikantse 
toneelvereniging), Lut Heremans (toneel Bercklaer), Stephanie van den Broeck, Raoul Van Put en Leona Van den Bergh (’t 
Vlammeke) Kelly Serneels (Baldertejater). 
 
Afwezig:  
Joël Dumont (Get a live), Maria De Belser (St- Rumolduszangkoor), Koert Penne (Mondo vzw.), Willy Windey (NSB Berlaar), Jean 
Verstraeten (bib). 
 
De vergadering vindt plaats in het zaaltje van CM-kantoor, Markt 84 te Berlaar. 
 
1. goedkeuring vorig verslag d.d. 25.01.2018 
 
2. nieuw lid : La Tirette vzw 
Deze vereniging heeft tot doel socio-culturele evenementen te organiseren in Berlaar en omstreken om de beoefening van 
(zaal)voetbal te bevorderen en aan te moedigen. Zij zijn van mening dat hun hoofddoel beter aansluit bij het socio-culturele dan bij 
het sportgebeuren en vragen daarom erkend te worden. 
Sommige leden opperen toch dat dit meer aanleunt bij de sportraad maar uiteindelijk gaan de aanwezigen akkoord met het 
aanvaarden van het lidmaatschap van de vereniging La Tirette vzw. 
 
3. winterwandeling op 25 februari 2018 
Ondanks het extreem koude weer hadden we toch 589 deelnemers! 
De meesten waren van Berlaar en Nijlen maar ook uit andere gemeentes van Kempens Karakter. 
Ook enkelen uit Antwerpen, Kapellen, Zandhoven, … 
 
4. Erfgoeddag op 22 april 2018  
‘De keuze van Stefke’   
Tentoonstelling over Lierse Kant en andere kunstige handwerken. 
In WZC St Augustinus, Legrellestraat 39 
Doorlopend open van 10 tot 18 uur 
‘Welke keuzes maakt een brouwer’ 
PowerPointpresentatie met degustatie 
In het lokaal van de Heikantse Bierliefhebbers (hof pastorie, Heistesebaan tegenover nr 36 Berlaar-Heikant) 
Van 14 tot 20 uur 
 
5. 11-juliviering op woensdag 11 juli 2018 
Met optreden van Jelle Cleymans – gratis 
Eerste dag van ‘Zomer van Balder’ 
Wat doen we als het gelijktijdig WK voetbal is? Gewoon laten doorgaan. Match kan dan tot 23 uur uitlopen. 
Ander publiek 



 
6. Tijd voor Creativiteit: - 6 en 7 oktober 2018 (zoals vermeld op de placemat) 
Op vrijdag 5 oktober is het zangavond in Slootjenshoeve. Dit betekent dat de receptie (gewoonlijk op vrijdag) niet dan kan 
plaatsvinden. Ook de opbouw voor de zaal binnen moet dan uitgesteld worden tot zaterdagmorgen. We laten de werklieden de 
panelen klaar zetten vanaf 7u ’s morgens, de kunstenaars kunnen dan vanaf 8u ‘smorgens komen inrichten. De receptie vind 
plaats vanaf 13 uur, de tentoonstelling gaat om 14uur open voor het publiek. 
              - Welke verenigingen willen hier aan meewerken? 
Zaterdag 6/10/2018 van 14 tot 19 uur Femma centrum 
Zondag 7/10/2018 van 10 tot 17 uur KVLV Heikant 
  
7. De Zomerschilderdagen vinden plaats in 2018 : 
Op 10/7/2018 Achter ’t Stapveld aan de vijver. 
In de brochure zal er ook per locatie een wandeling worden aangeboden (= suggestielus op de knooppunten)  
 
8. subsidies_werkjaar 
80% verkiest het kalenderjaar, voor de overigen mag het blijven zoals het nu is: van 1 september tot 31 augustus. 
Niemand is voorstander om het werkjaar van 1 juli tot 30 juni te laten lopen. 
 
9. huursubsidies: 
De gemeente onderzoekt of we met een eenvoudig puntensysteem kunnen werken. Er zal wel enkel uitgekeerd worden op vertoon 
van de facturen. Winstgevende activiteiten tellen niet mee.  
Wordt vervolgd 
 
10.  sporterfgoed KK : memorabilia of verhalen  
Ontsluiting in maart 2019 – gekoppeld aan kampioenenhulde 
Tt met algemeen gedeelte Kempen + specifiek van Berlaar 
Deze tt zal heel weekend te bezoeken zijn. 
 
Varia 
Vanaf 25 mei 2018 is de aangepaste privacywetgeving van kracht (In Europa GDPR – General Data Protection Regulation) 
In Vlaanderen AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
Dit vraag specifieke werkwijze: Ledenlijsten beheren, foto’s duidelijk en herkenbaar  toestemming vragen, vooral foto’s van of met 
kinderen! (toestemming ouders) → niet langer bijhouden dan nodig is. (+- 2 jaar, dan wissen) 
Vanaf 25/5/2018 is deze wet afdwingbaar en is er rechtspraak mogelijk en kunnen er sancties (financiële boetes) worden 
opgelegd. Zou de gemeente een infoavond kunnen organiseren voor alle verenigingen? 
Bedeling toeristische folders (nieuwe beschikbaar vanaf 30/3), nieuwe mogen telkens meegebracht worden naar de cultuurraad. 
Station Berlaar laat weten dat zij ook een zaaltje gratis ter beschikking hebben mits afname drank. Zij gaan ook beginnen met 
boekenkast waar je gelezen boeken kan ruilen. 
 
 
  
verwachte activiteiten de ‘open’ activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn, staan vermeld op de placemat  
31/3: Station Balder ‘Amber Haddad’ om 20 uur 
7/4: Paasbrunch van Samana Heikant voor alle chronisch zieken en hun mantelzorgers en 80-plussers in zaal Familia 
7/4: Paasbrunch van Samana centrum voor alle chronisch zieken en begeleiders in OC Ballaer 
tot 8/4: wandelzoektocht van Heikantse Bierliefhebbers (Er zijn al 100 kaarten verkocht waarvan 50 terug ingeleverd) 
14/4: Station Balder ‘Bram Jam’ om 20 uur 

28/4: Addict _ Toots Tielemans (Steph Van Uitvanck (meer info via Uit in Vlaanderen) 
28/4: KVLV centrum + LG avondwandeling in Rivierenhof 
11/5: toneelstuk ‘Hoerenleed’ 

Eind april: Kind en gezin _ pamperbox (alle overschotten van pampers mogen daar binnen gebracht worden) 
23/5: Femma centrum _ ‘Wat doet licht? – lezing 
9/6: KVLV Heikant _ wandeling met natuurpunt (locatie volgt) 
10/6: Femma Heikant _ ontbijtservice (ipv op 25/3) 
 
 
Volgende cultuurraad op dinsdag 29/5/2018 om 20 uur in De loft van zaal Familia 

Nancy Cloos 
         Verslaggever – gemeentelijk ambtenaar 


