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Aanwezigheden 

Diverse organisaties: 

Bastyns Jan - Raad van Bestuur De kroon/Webas; Brunnenkamp Christina – Raad van Bestuur De kroon; 

Coertjens Maarten - Berchem Night Riders/Afgevaardigde Beheerraad Bibliotheek; De Duffeleer 

Stefaan – Emballage Kado; De Koker Lut - Raad van Bestuur De kroon/Berchems Music Band; Demullier 

Hugo Raad van Bestuur De kroon; De Vos Bernard – Vzw Sport & Spel; De Vreese Hugo - 

Nederlandstalige Bibliotheek; Kawuma Gil, Pelicaen Arne, Capezzuto Alexandro - Chiro Koraal; Latinie 

David – TC Wijmenier; Lammens Claude – Theatergezelschap Het Meiklokje; Marcelis Jo – Raad van 

Bestuur De kroon/Repair Café; Minne Wietze - Diensthoofd Nederlandstalig onderwijs Departement 

opvoeding en vrije tijd Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem; Mylle Henri – Berchems Music Band; 

Schets Luc - Berchem's Music Band; Seutens Soetkin – Poolster campus Kasterlinden, Stacino Jan – 

vtbKultuur; Smeets Hilde - St-Albertus en St-Jozefsschool; Van Belle Marc – Fotoklub SAB; Van Den 

Eynde Roland - Vriendenbond van de Academie/MEMO; Van Gyseghem Maude – Raad van Bestuur De 

kroon/De Kuub; Van Gyseghem Margo – Raad van Bestuur De kroon; Van Malderen Els – 

Centrumverantwoordelijke De kroon; Vreven Dries – Curieus 1082; Vreven Mik – Theatergezelschap 

Het Meiklokje; Vunckx Dario – Raad van Bestuur De kroon  

Personeelsleden GC De kroon: 

Van Malderen Els, De Duffeleer Stefaan, Hansen Christian, Pyck Pieter, Reyes Amarga Maria Alicia, 

Vanwetswinkel Janick, Verhelst Mattias 

Aanwezigen die geen lid zijn: 

Anaf Judith – VGC n22; De Smedt Willy; Heyvaert Regine; Ionita Grigore – GC De Markten; Janssens 

Hélène – Archipel 19; Van Ransbeeck Robert 

Verontschuldigd: 

Bogaerts Georges - Berchemse Wandelclub; Guldemont Carine – Gemeentelijke Basisschool De 

Knapzak; Heyvaert Jos – Okra; Minnoy Hubert – Kroonstappers; Musschebroeck Marie José; 

Vandenbroucke Katia - Schepen Nederlandstalige Cultuur en Jeugdzaken; Verlie Karla - Academie Sint-

Agatha-Berchem 

 

Volmachten: 

Beun Gisèle - Sociale vriendenbond Eglantier (volmacht aan Musschebroeck Marie José) 

Van Dorpe Petra - Dienst Onderwijs (volmacht aan Minne Wietze)  

 

Aanwezige leden van het Beheersorgaan van de Gemeentelijke Openbare Nederlandstalige 

Bibliotheek: 

Stacino Jan; Maarten Coertjens 

Aanwezige leden van het Gemeentelijk Adviesorgaan voor Nederlandstalige Cultuur: 

De Koker Lut – Berchems Music Band; Minne Wietze Diensthoofd Nederlandstalig onderwijs 

Departement opvoeding en vrije tijd Sint-Agatha-Berchem 
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Agenda 

DEEL 1: Officieel gedeelte 
1. Welkomstwoord door voorzitter van de raad van bestuur  

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 25 augustus 2020 

3. Bespreking voortgangsrapport 2020 en actieplan 2021 

4. Toelichting en goedkeuring balans & resultaatrekening 2020 en begroting 2021 

5. Kwijting van de bestuurders 

6. Aanvaarding & vaststelling nieuwe leden en ontslag van oude leden van de algemene 

vergadering en raad van bestuur 

7. Vragenronde door de leden van de algemene vergadering 

DEEL 2: Spreker Prof. Dr. Eric Corijn 
1. Gastlezing door Professor Corijn 

2. Vragen gericht aan de professor Corijn 
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Verslag 

DEEL 1: Officieel gedeelte 
 

1. Welkomstwoord door de voorzitter van de raad van bestuur 

De voorzitter heet iedereen welkom, overloopt de planning van de algemene vergadering en vraagt 

aan de aanwezige leden om zichzelf en de vereniging waarbij ze zijn aangesloten, kort voor te stellen. 

 

2. Goedkeuring verslag voorgaande algemene vergadering 

Algemene goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 25 augustus 2020, er zijn 

geen opmerkingen. 

 

3. Bespreking voortgangsrapport 2020 en actieplan 2021 

Toelichting door Wieze Minne. Beide documenten geven de voorbije en toekomstige werking weer 

van GC De kroon, de Nederlandstalige bibliotheek, de academie voor muziek en woord en de Brede 

School Flamingo. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende strategische doelstellingen en 

thema’s die zowel in het voortgangsrapport als het actieplan aan bod komen, telkens toegelicht met 

een ‘uitspringer’ of hoogtepunt dat centraal staat binnen de doelstellingen. Beide documenten kunnen 

online geraadpleegd worden via de website van GC De kroon, onder het luik ‘publicaties’. 

 

- Culturele diversiteit 

Zomer(b)uur/Quartiers d’ été is een samenwerking tussen de verschillende culturele partners. 

Voorstellingen en activiteiten uit verschillende artistieke disciplines hebben ervoor gezorgd 

dat Berchemnaren in 2020 een goedgevulde zomerkalender hadden. Alle activiteiten waren 

gratis, wijkgericht geprogrammeerd, woordloos of tweetalig en kindvriendelijk om zoveel 

mogelijk mensen te bereiken. Dit project kaderde grotendeels binnen de ‘Staycation’-

campagne die in heel Brussel plaatsvond en wou tevens in de mate van het mogelijke het gemis 

van Visueel Festival Visuel 2020 opvangen. In de zomer van 2021 wordt Zomer(b)uur/Quartier 

d’été herhaald en slagen de culturele partners de handen opnieuw in elkaar. 

 

- Sociaal isolement en armoede 

De kroon heeft vanaf de eerste lockdown sterk ingezet op het welzijn van de bewoners van 

het nabijgelegen WZC Bloemendal. Er werden paas- en kerstpakketten geleverd, desserten 

verdeeld, krijttekeningen en raamversieringen gemaakt, live radio en live optredens 

georganiseerd,… Vooral ‘Radio Bloemendal’ was een wekelijks fel gesmaakte activiteit met 

zelfgekozen liedjes door de bewoners, een dj en een presentator. Voor de uitwerking van deze 

activiteiten werd dankbaar gebruik gemaakt van de elektrische bakfiets die door de gemeente 

ter beschikking gesteld wordt. In 2021 wil De kroon deze initiatieven herhalen en uitbreiden 

naar andere woonzorgcentra, instellingen bijzondere jeugdzorg enzovoort. ‘Radio 

Bloemendal’ wordt omgedoopt tot ‘Radio Bakfiets’. 
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- Jeugd 

Via de projectoproep ‘Generatie Veerkracht’, die uitging van het Departement Cultuur, Jeugd 

en Media van de Vlaamse overheid, organiseerde De kroon in augustus 2020 drie creatieve 

speelweken ter ondersteuning van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare 

situaties in tijden van corona. Het is een doelgroep die het gemeenschapscentrum via de 

reguliere werking moeilijk bereikt. Onder artistieke leiding van theatermaakster Hanneke 

Paauwe werkten de kinderen rond krachtdieren, gekoppeld aan een toonmoment voor de 

ouders op het einde van elke week. Op de laatste dag van de vakantie, mochten de kinderen 

samen naar Pairi Daiza gaan. In de zomer van 2021 wordt er een terugkomweek voor de 

kinderen georganiseerd. Bovendien komt er een creatieve speelweek voor een nieuwe groep 

kinderen. 

 

- Duurzaamheid/mobiliteit/openbare ruimte 

Het Koning Boudewijnplein werd midden juli 2020 heringericht voor kinderen tijdens ‘Alles op 

wieltjes’, georganiseerd door de Brede School Flamingo, de jeugddienst en het lokaal 

cultuurbeleid binnen Zomer(b)uur/Quartiers d’été. Er werd een fietsparcours uitgebouwd 

voor rolschaatsers, steppers, fietsers,… Kinderen konden ook kleine herstellingen laten doen 

aan hun materiaal. Ook voor de zomer van 2021 wordt er nagedacht over een gelijkaardige 

activiteit die één of meerdere dagen zal duren. 

 

- Kunst en cultuur 

Tijdens de tweede helft van december 2020 konden inwoners van Berchem en nabijgelegen 

gemeenten een ‘Artiest aan huis’ boeken via De kroon. Hierbij hadden ze de keuze uit 

kunstdisciplines als muziek, beeldende kunst, verteltheater, graphic storytelling en poëzie. De 

artiest in kwestie speelde gratis op de stoep of in de tuin bij mensen thuis en bracht een 

voorstelling van een tiental minuten. Wegens het grote succes bestaat de kans dat dit project 

een tweede editie krijgt. Al is dit afhankelijk van de evolutie van de coronamaatregelen. 

 

- Communicatie 

De culturele actoren van Berchem maken in toenemende mate gebruik van online 

communicatieplatformen en sociale media, zeker sinds de start van de pandemie. Deze online 

communicatie wordt meer en meer gebruikt om te streamen, zoals bijvoorbeeld van een 

online concert of een online lezing. Het is bovendien ook de bedoeling dat er een online 

platform wordt ontwikkeld door de dienst lokaal cultuurbeleid. Daar zal een totaaloverzicht 

van het culturele aanbod van de verschillende partners gebundeld worden en kenbaar 

gemaakt worden aan Berchemnaren.  

Daarnaast blijven alle culturele partners ook inzetten op papieren communicatie, onder de 

vorm van flyers, affiches en informatiebrochures, om mensen die minder digitaal vaardig zijn 

of niet over internet beschikken, ook te kunnen bereiken. De informatiebrochure voor 

Zomer(b)uur/Quartiers d’été, die in 2020 en in 2021 samen door verschillende culturele 

actoren werd uitgewerkt, is hier een goed voorbeeld van. 

 

- Knelpunten 

De academie voor muziek en woord moet vanaf het academiejaar 2021-2022 definitief 

vertrekken uit de leslokalen in Groot-Bijgaarden. Er komt op termijn een nieuw gebouw tussen 

de basisschool waarin de academie nu actief is, en het daarachter gelegen maison de jeunes. 

Deze lokalen worden specifiek voor de academie gebouwd. In de tussentijd wordt er een 

uitwijkmogelijkheid naar de Comenius-site in Koekelberg georganiseerd. 
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De Nederlandstalige bibliotheek uit zijn bezorgdheid met betrekking tot de daling van de 

financiële werkingsmiddelen voor het jaar 2021 en hoopt dat deze vanaf 2022 opnieuw gelijk 

zullen lopen met de werkingsmiddelen van 2020. Daarnaast gaat het voltallige huidige 

bibliotheekteam met pensioen begin 2022. Het team hoopt dat de gemeente tijdig nieuwe 

vacatures openstelt met aandacht voor een  voldoende lange transitieperiode tussen het oude 

en nieuwe team om alle aanwezige expertise te kunnen overdragen. 

 

- Mensen en middelen 

Een overzicht van mensen en middelen van de verschillende culturele actoren kan integraal 

geraadpleegd worden in het voortgangsrapport 2020. Dit document is beschikbaar via de 

website van De kroon onder het luik ‘publicaties’.  

 

 

4. Toelichting en goedkeuring balans & resultaatrekening 2020 en begroting 2021 

Toelichting door Dario Vunckx, penningmeester van GC De kroon.  

Uit de balans & resultaatrekening 2020 valt op te maken dat: 

- Er een eenmalig een verhoogde kost was betreffende personeelsuitgaven. Dit komt doordat 

er nog een anciënniteitspremie moest worden toegekend aan de voormalige 

werknemer/sociaal-cultureel werker van GC De kroon. 

- De inkomsten uit zaalgebruik, cursussen, evenementen en van drankgebruik in Dkantine zijn 

fors teruggevallen wegens corona. Ook de uitgaven op deze posten lagen een stuk lager dan 

begroot. 

- De kroon haalde in 2020 een aantal uitzonderlijke projectsubsidies binnen o.a. Generatie 

Veerkracht, die integraal werden uitgegeven aan de projecten waaraan ze gekoppeld waren. 

De subsidie-inkomsten voor het Visueel Festival Visuel (VFV) lagen lager dan gewoonlijk, 

wegens wegvallen van de gemeentelijke subsidie en wegens minder uitgaven, dus minder in 

te brengen kosten bij de diverse overheden. 

In 2021 blijft de begroting voorzichtig wegens de aanhoudende omstandigheden:  

- Er worden door corona nog steeds een stuk minder inkomsten verwacht uit zaalverhuur, 

cursussen, evenementen en Dkantine. Hiertegenover staat wel de verwachting dat ook de 

uitgaven op deze posten een stuk minder hoog zullen liggen vb. brouwerkosten. 

- De verwachting is bovendien ook dat verschillende projectsubsidies uit 2020 eenmalig waren, 

of verminderd zullen worden in 2021. 

- Er wordt gehoopt op het totale subsidiebedrag voor het VFV in 2021 en dit zeker van de 

gemeente en de andere subsidiërende overheden als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 

de Vlaamse Gemeenschap. 

Opmerkingen: 

- Jan Stacino, vtbKultuur SAB en bib, merkt op dat er een daling van de gemeentelijke 

werkingssubsidies is voor De kroon in 2021, ten aanzien van 2020. Els Van Malderen, 

centrumverantwoordelijke van De kroon, verduidelijkt dat dit komt omdat De kroon in 2020 

eenmalig een verhoging van de werkingsmiddelen heeft ontvangen om als buffer te dienen 

voor de extra corona-uitgaven en verliesposten, die vervolgens in 2021 wordt afgehouden. 

Netto blijft het bedrag voor de periode 2020-2021 ongewijzigd. De gemeente heeft beloofd 
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dat deze wijziging eenmalig is, en vanaf 2022 opnieuw het normale bedrag van de 

werkingssubsidie zal worden toegekend zoals in 2019. 

- Er wordt door de centrumverantwoordelijke van De kroon bovendien opgemerkt, na contact 

met de directrice van CC Archipel 19, dat de gemeentelijke subsidie voor het Visueel Festival 

Visuel (VFV) 2020 tot op heden nog niet is overgemaakt, hoewel deze subsidie wel degelijk 

voorzien was. Dit moet nagevraagd worden bij de gemeente.  

- Wietze Minne zegt dat de gemeente momenteel geen subsidies voorzien heeft voor het VFV 

in 2021, maar dat Katia Van den Broucke, schepen voor Nederlandstalige Cultuur en 

Jeugdzaken, wel aangaf dat er een aanvraag kan worden ingediend. Aangezien zowel De kroon 

als Archipel 19 de intentie hebben om een VFV 2021 te organiseren in augustus, zal aan de 

gemeente een financiële tegemoetkoming worden gevraagd. Jan Stacino uit in deze context 

zijn bezorgdheid, aangezien het niet zeker is dat de gemeente geld zal vrijmaken voor het VFV. 

Algemeen besluit: De balans & resultaatrekening 2020 en de begroting 2021 worden goedgekeurd 

door de algemene vergadering. Er zijn geen tegenstemmen. 

 

5. Kwijting van de bestuurders 

Algemeen besluit: Er is een kwijting van de bestuurders, na goedkeuring van de jaarrekening 2020, 
door de algemene vergadering.  

 

6. Aanvaarding & vaststelling nieuwe leden en ontslag van oude leden van de 

algemene vergadering en raad van bestuur 

Er zijn geen nieuwe leden die zich kandidaat stellen om toe te treden, noch voor algemene vergadering 

noch voor de raad van bestuur.  

Calixte Vandecauter en Evelyn Govaert hebben hun ontslag ingediend bij zowel de algemene 

vergadering als bij de raad van bestuur. De algemene vergadering aanvaardt hun ontslag in beide 

vergaderingen. 

 

7. Vragenronde door de leden van de algemene vergadering 

Jan Stacino, vtbKultuur, uit zijn bezorgdheid over het snoeien in de budgetten van de culturele 

economie (bib, gemeenschapscentrum, VFV,…). Hij wil dit onderlijnen t.a.v. de schepenen en de 

burgemeester en vraagt aan de overige leden van de algemene vergadering of zij deze bezorgdheid 

delen. Meerdere leden van de algemene vergadering reageren instemmend. Niemand is tegen. 

Jan Bastyns, raad van bestuur De kroon en Webas, treedt Jan Stacino bij en vindt dat De kroon het 

eigen gewicht in de schaal moet werpen om deze bezorgdheid aan te kaarten. Hij stelt voor om de 

gemeente aan te schrijven en deze brief door zoveel mogelijk belanghebbenden te laten 

ondertekenen. De vergadering stemt hiermee in. 

Dries Vreven, Curieus 1082, bedankt de ploeg van De kroon en de vrijwilligers voor alle inspanningen 

die zij tijdens het afgelopen ‘corona’ jaar geleverd hebben.  
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Deel 2: Spreker Prof. Dr. Corijn 
 

1. Gastlezing door Prof. Dr. Corijn 

De professor kon niet tijdig aanwezig zijn op deze online editie van de algemene vergadering wegens 

uitval van elektriciteit en bijgevolg had de professor geen toegang tot het internet. Hij wenst zich hier 

uitvoerig voor te excuseren. 

2. Vragen gericht aan de professor worden vervangen door vragen gericht aan de 

verenigingen 

De vragen die voor de professor voorbereid werden, zijn gebaseerd op het opiniestuk 'Hoe moet het 

verder na corona: is het nog redelijk om te spreken over een "terugkeer naar het normale"?'  

uit Knack van Prof. Dr. Corijn van 3 januari 2021.  

Omdat de professor niet aanwezig is, krijgen de verenigingen uit de algemene vergadering, die iets 

willen vertellen over hoe zij omspringen met deze bijzondere corona-omstandigheden, het woord. 

- Berchem’s Music Band (BMB) 

Voorzitter Luc Schets laat weten dat BMB tussen de twee lockdowns in september tijdelijk 

uitgeweken is naar de kerk voor repetities. Daar konden de muzikanten op een veilige afstand 

van elkaar repeteren, hoewel de akoestiek niet ideaal was. Kort nadien volgde de tweede 

lockdown. Intussen hebben de leden afzonderlijk een fragment van ‘jingle bells’ opgenomen 

bij hun thuis, dat achteraf werd samengevoegd tot een afgewerkt nummer. Sindsdien liggen 

de activiteiten van BMB volledig stil. 

- Nederlandstalige bibliotheek 

Hoofdbibliothecaris Hugo De Vreese zegt dat de bib snel alternatieven bedacht heeft om toch 

in contact te kunnen blijven met hun lezers. Deze alternatieven kregen vorm onder een online 

aanbod, een take-away dienst en boekleveringen aan huis. Sinds kort is de bib opnieuw open, 

de beperkingen die opgelegd worden door de coronamaatregelen hebben desondanks een 

grote impact op de uitleencijfers. Vooral het aantal boeken dat door de scholen wordt 

uitgeleend, is fors gedaald. Hugo benadrukt dat alle culturele partners zichzelf snel hebben 

heruitgevonden en verwijst o.a. naar het rouwmoment. Hij merkt ook op dat hij de 

bezorgdheid van verschillende leden van de algemene vergadering, m.b.t. verlaagde 

budgetten voor de culturele economie in Berchem, deelt. 

- Repair Café 

Jo Marcelis benadrukt dat vanaf de eerste lockdown de zin om opnieuw fysieke bijeenkomsten 

te kunnen laten plaatsvinden, groot was. In september heeft er een coronaproof editie kunnen 

plaatsvinden, gedeeltelijk in openlucht dankzij de gunstige weersomstandigheden. Sinds de 

tweede lockdown, krijgt de organisatie veel vragen van geïnteresseerden over wanneer de 

activiteiten kunnen hervatten. In de tussentijd verspreidt het Repair Café de info over de 

online ateliers van de koepelorganisatie, die mensen online proberen verder te helpen met 

vragen over kapotte gebruiksvoorwerpen.  

Els Van Malderen wenst iedereen het beste toe en vertelt dat De kroon altijd wil helpen. Alle 

organisaties en verenigingen mogen steeds contact opnemen met vragen of voorstellen tot 

samenwerking.  

Margo Van Gyseghem sluit de algemene vergadering officieel af en bedankt iedereen voor zijn 

aanwezigheid 


