
Verslag algemene vergadering  
Gc De kroon 25 augustus 2020 
 

Aanwezige leden van de Algemene Vergadering van De kroon vzw 

 Bogaerts Georges - Berchemse wandelclub, Brunnenkamp Christina – Raad van Bestuur De kroon, 

Claus Hélène – Okra, Cremers Jean Louis, De Duffeleer Stefaan - Emballage Cadeau, De Koker Jaani - 
De Kuub, De Koker Lut - Raad van Bestuur De kroon, Demullier Hugo Raad van Bestuur De kroon, 
Guldemont Carine – Gemeentelijke Basisschool De Knapzak, Heirman Aimé & Agnes Melis, Heyvaert 

Jos – Okra, Kawuma Kato - Chiro Koraal, Kestens Sander - Chiro Koraal, Lammens Claude – 
Theatergezelschap Het Meiklokje, Maquestiau Philippe – CD&V, Marcelis Jo – Raad van Bestuur De 
kroon, Minnoy Hubert – Kroonstappers, Pille Anmemie - West-in Sint-Agatha-Berchem, Schets Luc - 
Raad van Bestuur De kroon/Berchem's Music Band, Stacino jan – VTBKultuur, Van Gyseghem Margo – 

Raad van Bestuur De kroon, Van Malderen Els – Centrumverantwoordelijke, Van Ransbeeck Robert, 
Vandecruys Ludo - West-uit, Van den Broucke Katia - Schepen van Transitie, Participatie en Buurtleven, 
Diversiteit en Gelijkheid, Nederlandstalige Cultuur en Jeugdzaken, Vreven Dries – Curieus 1082, Vreven 

Mik – Theatergezelschap Het Meiklokje, Vunckx Dario – Raad van Bestuur De kroon, Wietze Minne - 

Cultuurbeleidscoördinator & Diensthoofd Nederlandstalig onderwijs Departement opvoeding en vrije 
tijd Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem 

Personeelsleden GC De kroon: 

Danckaert Lenitha, De Duffeleer Stefaan, Jespers Anne, Reyes Amarga Alicia, Intissar Toub, Verhelst 
Mattias 

 Aanwezigen die geen lid zijn: 

Cremers Jean Louis, Heirman Aimé & Agnes Melis, Van Ransbeeck Robert 

 Verontschuldigd: 

Beun Gisèle - Eglantier, Van Den Eynde Roland – Memo, Van Gyseghem Maude – Raad van Bestuur De 
kroon, Calixte Vandecauter - Raad van Bestuur De kroon, Evelyn Govaert - Raad van Bestuur De kroon, 
Jan Bastyns - Raad van Bestuur De kroon 

Volmachten: 

Poelvoorde Lieven – Raad van Bestuur De kroon volmacht aan Dries Vreven – Curieus 1082, Soetkin 
Suetens – De Poolster VGC, Luc Dehaen - Raad van Bestuur De kroon volmacht aan Cackebeke Carine 

 Aanwezige leden van het Beheersorgaan van de Gemeentelijke Openbare Nederlandstalige 
Bibliotheek: 

Stacino Jan 

 Aanwezige leden van het Gemeentelijk Adviesorgaan voor Nederlandstalige Cultuur: 

 De Koker Lut – Berchem’s Music Band,  Guldemont Carine – Knapzak, Van Malderen Els – 
Centrumverantwoordelijke, Vandenbroucke Katia - Schepen Nederlandstalige Cultuur en Jeugdzaken, 

Wietze Minne - Cultuurbeleidscoördinator & Diensthoofd Nederlandstalig onderwijs Departement 
opvoeding en vrije tijd Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem 

 



Op de agenda 

Deel 1 
1. Goedkeuring verslag voorgaande algemene vergadering 

2. Speech door Schepen van Nederlandstalige Cultuur & Jeugdzaken 

3. Bespreking voortgangsrapport 

4. Goedkeuring balans & resultatenrekening en begroting 2020 

5. Kwijting van de bestuurders 

6. Aanvaarding / vaststelling nieuwe leden 

7. Verkiezing van de RVB van GC De kroon 

8. Kroonwerking voorgesteld de voorzitter van de RVB 

Deel 2 
Vragen van Berchemnaren & Berchemse verenigingen gericht aan De kroon 

 

VERSLAG 

Deel 1 

1. Goedkeuring verslag voorgaande algemene vergadering 

Algemene goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 11 maart 2019, er zijn geen 
bezwaren. 

2. Toespraak door Schepen van Nederlandstalige Cultuur  

Katia Van den Broucke, schepen van Transitie, Participatie en Buurtleven, Diversiteit en Gelijkheid, 
Nederlandstalige Cultuur en Jeugdzaken bedankt alle Nederlandstalige Berchemse verenigingen en De 

kroon voor de initiatieven die zij namen sinds de uitbraak van Covid-19. Daarbovenop toonden ze veel 
flexibiliteit en wilden ze ook gezien de moeilijke omstandigheden snel schakelen en een aanbod op 
maat van de situatie uitwerken. Zij hoopt dat culturele activiteiten snel terug op een normale manier 
kunnen plaatsvinden. 

3. Bespreking voortgangsrapport 

Toelichting door Wietze Minne (cultuurbeleidscoördinator). Het rapport werd geschreven door GC De 
kroon, de Nederlandstalige bibliotheek & muziekacademie en Brede School Flamingo. Door de 
coronacrisis zijn een aantal beoogde acties, zoals ze zijn opgenomen in het voortgangsrapport 2019-

2020, geheroriënteerd voor de periode 2020. Hieronder volgt een korte toelichting van een aantal 
‘headlights’ die centraal staan binnen de strategische doelstellingen. 

STRATEGISCH DOEL 1: SINT-AGATHA-BERCHEM, DUURZAAM EN 

SOCIAAL 
In Sint-Agatha-Berchem geven de inwoners mee vorm aan de werking en het beleid van de culturele 
partners. 



De wijk Cité Moderne bestaat in 2021 exact 100 jaar. Er komt een nieuwe reportage over deze 

historische site, waar jongeren uit de wijk aan zullen deelnemen. Samen met de sociale 
huisvestingscoöperatieve Comensia wordt een atelierwerking uitgebouwd en liggen er plannen voor 
wijkvernieuwing op tafel. Deze initiatieven moeten het imago van Cité Moderne versterken. Sinds juni 
is er ook een nieuwe buurtwerker aangesteld die ingezet wordt om de sociale cohesie te versterken. 
Hij is zowel in Cité Moderne als in Hunderenveld actief. 

De kroon blijft bestaande samenwerkingsverbanden met het burgercollectief Berchem Lokaal en 
Duurzaam (BLED) verderzetten en blijft nieuwe duurzame en lokale initiatieven uitwerken. Hieronder 

vallen onder andere de verdeling van biomanden, de naaiateliers, de spelletjesavonden, het Repair 

Café,…  De Groendreefmarkt blijft plaatsvinden en vanaf september start De kroon met een 
veganistisch restaurant op wekelijkse basis. Al deze activiteiten zijn laagdrempelig en zetten in op 
lokaal menselijk en natuurlijk kapitaal. 

STRATEGISCH DOEL 2: SINT-AGATHA-BERCHEM JONG EN KLEURRIJK 
De culturele programmatie in Berchem houdt rekening met de noden en wensen van jongeren en 
kinderen. 

Zowel het jaarlijks Visueel Festival Visuel (VFV)  als Boem Boum zijn geannuleerd. Ter compensatie is 

het initiatief Zomer(b)uur/Quartiers d’ été, een samenwerking tussen de verschillende culturele 
actoren in Berchem tot stand gekomen. Zowel voorstellingen die op het VFV zouden hebben gestaan 

als optredens die in de concertreeks Muziekbad/ Bain Musical aan bod zouden komen, konden op die 
manier geherprogrammeerd worden. Bij de programmatie van Zomer(b)uur ging bijzondere aandacht 
uit naar kindvriendelijke activiteiten. Dit initiatief kadert ook binnen de Staycation in Brussel. 

De kroon organiseerde in augustus 3 creaweken in het kader van het project Generatie Veerkracht, 
gericht op kinderen uit kwetsbare gezinnen en 1 speelweek met animatoren van Koning Kevin. 

De Brede School heeft 2 Nederlandstalige speelweken uitgewerkt op maat van kleuters. 

De bibliotheek is na een korte sluitingsperiode opnieuw geopend en heeft zich aangepast aan de 
situatie om op een veilige manier boeken te kunnen uitlenen. 

De Nederlandstalige muziekacademie kan vanaf september 2020 opnieuw opstarten, onder bepaalde 
voorwaarden. 

Jeugdhuis De Kuub heeft zich geheroriënteerd tot een plek waar jongeren uit Brussel terecht kunnen 
voor residenties. Een groot deel van de geplande zomeractiviteiten is wel geannuleerd. 

STRATEGISCH DOEL 3: HET LEVEND GEHEUGEN VAN SINT-AGATHA-

BERCHEM 
De lokale geschiedenis blijft aandacht krijgen en wordt geactualiseerd. 

De heemkundige kring werkt aan een publicatie over de nieuwe kerk. 

De erfgoeddag is door omstandigheden met een jaar uitgesteld. 

STRATEGISCH DOEL 4: SINT-AGATHA-BERCHEM VERLEGT DE GRENS 
Het cultureel aanbod in Berchem is er op gericht om alle bewoners van de gemeente en bij uitbreiding 
gans Brussel aan te spreken en in contact te brengen met nieuwe, artistieke vormen en experimenten. 
Daarbij staat centraal dat contact tussen mensen bevordert wordt.  



Binnen De kroon neemt de werking van Dkantine een belangrijke plaats in. Daar worden muzikanten, 

comedians en andere artiesten geprogrammeerd, zowel beginners als professionals uit het Brusselse. 
Ook in coronatijden vinden de Quality en Comedy Time avonden plaats, zij het voor een beperkt 
publiek. Het gemeenschapscentrum blijft ook residenties aanbieden voor opkomende artiesten in ruil 
voor een première. Nieuw in het aanbod is de deelname aan het project Homelands, een co-creatie 

tussen artiest-nieuwkomers, ingeburgerde bewoners en mensen die nog maar pas in Berchem wonen. 
Centraal staat de vraag “wat het betekent om zich thuis te voelen in de eigen gemeente”, een 

zoektocht naar een collectieve identiteit. Met het project Circuit, dat in het najaar van start gaat, gaat 
De kroon op zoek naar jongeren met artistieke aspiraties die op zoek zijn naar coaching en een 
platform. 

De concertreeks Muziekbad, een partnership tussen De kroon, Archipel 19 en de Nederlandstalige & 
Franstalige muziekacademie, blijft inzetten op muzikaal experiment. Het laatste concert van het 
seizoen werd uitgesteld en hernomen in het programma van Zomer(b)uur.  

De bibliotheek van Berchem heeft samen met andere Brusselse bibliotheken een collectie Roemeense 
literatuur aangelegd. Roemenen blijven de snelst stijgende bevolkingsgroep in Sint-Agatha-Berchem. 

Het muurfresco van Wannes Lecompte, een kunstschilder uit Berchem, werd ingehuldigd. 

STRATEGISCH DOEL 5: COMMUNICATIE, PUBLIEKSVERBREDING 
Zoveel mogelijk Berchemnaren zijn op de hoogte van het cultureel aanbod. 

Alle culturele partners zetten in toenemende mate in op een efficiëntere online communicatie en 
zetten nog meer in op sociale media. De Nederlandstalige muziekacademie heeft een nieuwe website, 

de gemeente is aan een update bezig.  

Met Berchem News richt de gemeente zich tot al haar inwoners, De kroon heeft het huismagazine 
SKRAB vernieuwd en de Nederlandstalige muziekacademie denkt ook na over en eigen huisblad. 

STRATEGISCH DOEL 6: SINT-AGATHA-BERCHEM EN HAAR 

INFRASTRUCTUUR 
De toegangsweg tussen de parking in de J.B. Vandendrieschstraat en de hoofdingang van De kroon is 
vereffend en nu beter toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking en leveranciers. 

De Nederlandstalige muziekacademie is op zoek naar vervanging voor de leslokalen in Groot-
Bijgaarden die ze na het academiejaar 2020-2021 zal moeten verlaten. 

KNELPUNTEN MET BETREKKING TOT DE STRATEGISCHE DOELEN 
Voor alle culturele actoren in Sint-Agatha-Berchem blijft het een uitdaging om tieners te bereiken. 

De kroon zet via projecten als Homelands en Circuit verder in om hun te bereiken en een aanbod op 

maat uit te werken. 

De Nederlandstalige muziekacademie breidt haar aanbod vanaf het academiejaar 2020-2021 uit met 
de richtingen muziek- & woordlab en producing, specifiek gericht op jongeren. 

Muziekbad heeft nood aan een inhoudelijke hervorming. Binnen alle culturele actoren in Sint-Agatha-

Berchem zijn er op korte tijd veel personeelswissels gebeurd en de verschillende wensen en noden van 
de betrokken partijen moeten opnieuw op elkaar worden afgestemd. 

Er moet nog meer werk worden gemaakt van een ééngemaakte communicatie waarin het aanbod van 
alle Nederlandstalige en Franstalige culturele partners gebundeld wordt. 



Het blijft afwachten of het vochtprobleem in de grote zaal van De kroon opgelost is, door de droge 

zomer is dit moeilijk te zeggen. 

De Nederlandstalige muziekacademie is nog steeds op zoek naar nieuwe leslokalen. Een oplossing zou 

een bijbouw betreffen van lokalen aan de gemeentelijke basisschool en/of een verplaatsing van een 
deel van de activiteiten naar de vrijetijdssite Comenius in Koekelberg. 

BIJZONDERE INITIATIEVEN IN TIJDEN VAN CORONA 
De kroon verzorgde verschillende acties ten aanzien van woonzorgcentrum Bloemendal. De bewoners 

kregen op wekelijkse basis desserten en een éénmalig paaspakket. Gedurende 6 woensdagen werd er 
live radio gemaakt en er vonden 2 concerten plaats tijdens het weekend. Daarnaast was er een 
eucharistieviering voor de bewoners, en werd de infrastructuur opgevrolijkt met krijttekeningen. 

De Brede School droeg knutsel -en leerpakketten rond naar leerlingen van de basisscholen in Berchem 
gedurende de schoolpoorten gesloten bleven. 

Op 19 september 2020 zal er een rouwmoment plaatsvinden, voor de slachtoffers van corona. Het 
lokaal cultuurbeleid voorziet tweetalige poëtische lezingen en getuigenissen die door theatermaakster 
Hanneke Paauwe zijn afgenomen ten aanzien van mensen die door Covid-19 getroffen zijn. 

Algemeen besluit: Het voorstel van voortgangsrapport wordt door de leden van de algemene 
vergadering van GC De kroon, door de leden van het Gemeentelijk Adviesorgaan voor 
Nederlandstalige cultuur en door de leden van het Beheersorgaan van de bibliotheek positief 
geadviseerd. 

 

4. Goedkeuring balans & resultatenrekening en begroting 2020 

van De kroon 

Toelichting door Dario Vunckx, penningmeester van GC De kroon. 

De resultatenrekening van 2019 loopt grotendeels gelijk met de begroting voor 2019 en is in 
evenwicht. 

De initiële begroting voor 2020 werd aangepast, rekening houdende met corona. Sommige inkomsten 
uit subsidies zijn naar beneden aangepast, maar daar tegenover staan ook lagere kosten betreffende 
de programmatie waarvoor ze werden aangevraagd. 

Anderzijds zijn er ook nog een aantal projectsubsidies bijgekomen die niet in de initiële begroting 
werden opgenomen en worden aangewend om kosten voor de zomerprogrammatie en andere 
corona-initiatieven te dekken. 

Er wordt rekening gehouden met minder inkomsten uit de werking van Dkantine, minder inkomsten 
uit zaalhuur en inkomgelden van schoolvoorstellingen. 

De aangepaste begroting is in evenwicht voor 2020. 

De financiële reserve die doorheen de laatste jaren is opgebouwd, blijft behouden en is zelfs licht 
gestegen. Deze reserve wordt aangehouden als buffer bij tegenslagen. 

Algemeen besluit: De balans/resultaatrekening 2019 en de begroting (aangepast aan corona) 

worden goedgekeurd door de algemene vergadering. Er zijn geen tegenstemmen en ook geen 
opmerkingen. 



 

5. Kwijting van de bestuurders 

Algemeen besluit: Er is een kwijting van de bestuurders door een algemene vergadering goedkeuring 
d.m.v. handopsteking. 

 

6. Aanvaarding/vaststelling nieuwe leden van de algemene 

vergadering 

Nieuwe kandidaat leden voor de algemene vergadering 

Er is geen wijziging in de samenstelling van de algemene vergadering. 

 

7. Verkiezing van de RVB van GC De kroon 
 

De huidige leden blijven en er is geen wijziging noch verschuiving. 

Margo Van Gyseghem  - voorzitter 

Lut De Koker – secretaris 

Christina Brunnenkamp – ondervoorzitter 

Dario Vunckx – penningmeester 

Jan Bastyns – bestuurder 

Hugo Demullier – bestuurder 

Lieven Poelvoorde – bestuurder 

Calixte Vandecauter – bestuurder 

Jo Marcelis – bestuurder 

Maude Van Gyseghem – bestuurder 

Evelyn Govaert – bestuurder 

Wietze Minne – waarnemer gemeente 

Katia Van den Broucke - waarnemer gemeente 

In te vullen – waarnemer VGC 

 

8. Kroonwerking voorgesteld door de voorzitter van de RVB 

Toelichting door Margo Van Gyseghem, voorzitter van de RVB a.d.h.v. een PowerPoint. 

‘Gemeenschap is de vrijheid om anderen te ontmoeten, gewoon de deur uit gaan en anderen 
tegenkomen.’ 



 Margo start met een kort woordje over de barre tijden die we kenden door Corona en 

het gemis aan ontmoetings- vorming- en cultuuravonden.  

‘Het is de taak van een gemeenschapscentrum om mee de gemeenschap te vormen. Bouwen aan 
cultuur en pandemieën overtreffen. De kroon wil hier in tegemoet komen via verschillende activiteiten.’ 

Van optredens in openlucht, creaweken en staycation tot radio en muziek maken in woonzorgcentrum 
Bloemendal, wekelijkse biomanden in Dkantine, de Groendreefmarkt op woensdag, een maandelijks 
Repair Café en een veganistisch restaurant. Leuke concertjes en optredens tijdens Quality Time in 

Dkantine worden ‘herdacht’. De kroon steunt artiesten via residenties en luistert naar de noden van 
de verenigingen. 

 Dkantine 

Sinds corona zijn de openingsuren van Dkantine gewijzigd. Vanaf heden zijn de openingsuren wat 
aangepast. 

 Quality Times 

Volgende Quality Times valt op vrijdag 25 september om 20u 

Concert van Sweet Therapy, The Riddle en Heikki Rasilo.  
 

 Zomer(b)uur – staycation 

Enkele activiteiten: 

 Sneeuwwitje en de 77 vergiften met H. Paauwe 

 Fanfare Chicon Ritmo 

 Mousse/Cie Scratch 

 Creaweken – Generatie Veerkracht 

Tijdens de maand augustus werden er 3 creaweken met kinderen uit kwetsbare gezinnen 

georganiseerd met theatermaker H. Paauwe. De laatste week van augustus is er een avonturenweek 
met Koning Kevin. 

 Radio Bloemendal 

Zwaar, door Corona getroffen woonzorgcentrum, op een steenworp van De kroon. De kroon maakte 
er radio en muziek in de tuin. Er was animatie, concertjes en wekelijkse desserten voor de bewoners. 

 BLED – Berchem Lokaal en Duurzaam 

Groendreefmarkt – elke woensdag vanaf 14u tot 19u 

Biomanden – elke zaterdag om 10u tot 12u 

Repair Café, Spelletjesavonden, … 

NIEUW! 

Vanaf 12 september 2020 kan men elke zaterdag terecht in Dkantine. Er wordt gestart met een 
veganistisch restaurant met kok Thomas Deruddere. Het wordt een bescheiden opening met pianist 
Veerle Pollet. Vanaf dan is iedereen elke zaterdag welkom na reservatie tussen 18u en 21u. 



 Najaar 

We trekken de wijken in met projecten als: 

- Homelands: Octavio en Hussein die ook de muzikale intermezzo’s voorzien tijdens deze alge-
mene vergadering 

- Circuit 

- Project rond jongeren nav enkele incidenten rond de Kerkstraat: zelfbeeld en veerkracht ver-
hogend werken met jongeren 

 

 Steun aan artiesten via residenties  

 

-  ‘Ik ben Sisyphus’ / ‘Je suis Sisyphus’ – Compagnie Giolisu en Teatro Pachuco, try-out op  vrijdag 

4 september om 19u 

- Red Alert - lichten gaan in het rood in verschillende cultuurhuizen op 28 augustus van 21u tot 

23u55, ook De kroon doet mee met rood licht in Dkantine  

 

 Steun aan verenigingen  

 

- De kroon luistert naar de wensen en noden van verenigingen 

o In september wordt er samengezeten met Fedos en er wordt gehoopt op een goede 
doorstart van Mensen voor Mensen na het afscheid van trekker Marie-Josée. 

Margo eindigt met een citaat van Ilja Leonard Pfeijffer: 

‘‘Vrijheid is als je in alles wat je doet aan de ander denkt’ 

Margo opent het gesprek met de verenigingen. 

 

DEEL 2 

Vragen van Berchemnaren & Berchemse verenigingen gericht aan De 

kroon 

 

Jan Stacino – VTBKultuur 

Jan: 

‘De cultuursector ziet af, de verenigingen hebben tal van activiteiten moeten afschaffen.’  

‘We zijn wel fier op ons Festival Oude Muziek, dat we hebben kunnen organiseren mede dankzij de hulp 
van De kroon alhoewel het festival zelfs niet in Sint-Agatha-Berchem plaatsvindt, maar in verschillende 
Brusselse Kerken. Dus ik ben daar zeer blij mee.’ 

‘Het kost enorm veel geld om bv. een folder te maken, maar het publiek is beperkt omdat de afstand 
moet bewaard blijven. Dit is niet gemakkelijk voor de muzikanten.’ 



‘Een ander voorbeeld: de wandelingen van De Kroonstappers gaan niet door, en zelfs de 

klimaatveranderingen hebben hier invloed op gehad.’ 

‘We zien vooral cultureel af, en dan kijk ik ook naar de theatermakers in de zaal. Hun toneelstuk van 

Het Meiklokje is ook niet doorgegaan.’ 

‘Als vereniging zijn we vooral gefocust op muziek. Bv. Hussein die hier optreedt heb ik ontdek, en daar 

ben ik fier op. Ik heb hem in De kroon voor de eerste maal laten optreden in het kader van een avond 
rond het Palestijnse drama.’ 

‘Ik denk, dat we mekaar heel erg nodig hebben.’ 

‘We hebben zowel de gemeente als het cultuurcentrum nodig om artiesten te laten optreden. Want 
door Corona valt dat voor een heel groot deel weg.’ 

‘We kunnen een inspanning leveren om een grotere zaal te zoeken’. 

‘Wij hopen dat er een einde geraakt aan deze vreselijke pandemie.’ 

 

Claude Lammens – Theatergezelschap Het Meiklokje 

Claude: 

‘Bedankt Jan. We zijn er allemaal het hart van in.’ 

‘Ik vroeg mij af of er vanuit de VGC of De kroon, eventueel met de subsidies die jullie gekregen hebben, 

een duitje in het zakje kan gedaan worden. Hoe we nu moeten spelen, met zo een beperkt publiek, dat 

is niet rendabel. Als we 270 euro per voorstelling moeten betalen aan huur voor een zaal, met een 
intensieve repetitieperiode die hieraan vooraf gaat, doen we hier geen voordeel aan.’ 

‘Is het eventueel mogelijk om de huurprijs proportioneel te laten lopen met het aantal toegelaten 
toeschouwers? Dat, indien we maar ¼ van de zaal kunnen benutten, we maar ¼ van de huur moeten 
betalen?’ 

‘Ook om publiek te aan te trekken, is het niet makkelijk. Als men zo ver van elkaar moet zitten, is het 
moeilijk om het aangenaam en gezellig te maken’ 

‘Is het eventueel mogelijk om naar de feestzaal te trekken en daar dan wel voor 100 toeschouwers te 
spelen op een coronaproof manier?’ 

‘We zitten er moreel wat onderdoor.’ 

Luc Schets – Fanfare Berchem’s Music Band 

Luc: 

‘Op 7 maart was ons laatste concert. We hebben sindsdien niet meer samen gespeeld noch 
gerepeteerd.’ 

‘Wij weten niet meer wat we mogen met een blaasensemble in tijden van Corona. Kan De kroon ons 

hierover informeren? Hoe mogen wij repeteren? Voor het spelen tussen plexiglas passen we, enkel voor 

de dirigent is dit mogelijk en dan zetten we de blaasinstrumenten op voldoende afstand, maar dan 
kunnen we niet in het Theaterke repeteren, want dit is te klein.’ 

‘Als er bepaalde richtlijnen zijn, kunnen wij dan gebruik maken van de grote zaal van De kroon?’ 



‘Wij zijn tijdens concerten met 35 personen op het podium, tijdens repetities zijn we met een 20-tal 

mensen.’ 

 

Slot - Margo Van Gyseghem 

Margo: 

‘We nemen al deze vragen zeker op in onze Raad van Bestuur. We hopen dat we jullie kunnen helpen. 

De kroon zelf is ook nog aan het bedenken wat in de toekomst wel en niet zal kunnen doorgaan.  

We hopen stiekem dat we toch een nieuwjaarsreceptie kunnen houden. 

Ik denk dat we vooral moeten inzetten op de kleine acties en de kleine momenten waarop we elkaar 
kunnen terugzien. 

Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie inzet. 

Dank voor jullie aanwezigheid.’ 

 

 

 

 


