
  

 cluster vrije tijd 
 

Verslag verenigingencafé 
 

25 november 2019, GC Warande, start: 20.00 uur 

 

Programma 

Welkom door burgemeester Steven Van Linthout                          
 
 

Kennismakingsronde 
Speeddate \\ ijsbreker: d.m.v. vragen en doorschuifsysteem leren verenigingen mekaar beter 
kennen 
 
 

Activiteiten 
Evaluatie UiTbeurs, mogelijke verbeterpunten mogen altijd doorgegeven worden via 
uit@liedekerke.be 
Komende events: 

 Sportlaureaten: alle verenigingen welkom, uitnodiging volgt eerstdaags, aanwezigheid 
bevestigen  

 Zwembad opening: werken op schema, op 03/01 open met feestelijke heropening 
 Vakantiekampen: start inschrijvingen op 03/02 
 Likerts poëzieplatform: nieuw concept: op 05/02 in de bibliotheek 
 2e editie LikART: 08/05 en 09/05/2021 

 
 

Tools 
Website vrije tijd: algemene informatie, reservaties zalen, tickets bestellen, activiteiten zoeken in 
UiTdatabank, per doelgroep info terugvinden. www.liedekerke.be/vrije-tijd 

Info verenigingencafé: www.liedekerke.be/vrije-tijd/verenigingencafé 

Evenementenloket:  
Aanvragen indienen voor: 
Bvb. straat innemen (impact openbare ruimte), event organiseren, muziek draaien luider dan 85 
DB, vergunningen voor bvb sterke drank, doortocht wandeltocht, fietstocht, privé evenementen, 
vuurwerk,… 
Aanvragen: 
-3 maand vooraf voor ‘groot’ evenement 
-1 maand vooraf voor privé events (bvb tuinfeest) 
Vragen over evenementenloket: bij Ingrid Vandenbroeck 
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Vraag Heemkring: tijdens expo: achtergrondmuziek, zelf Sabam aangevraagd: is dit nodig? 
Als vereniging moet je zelf Sabam aanvragen als je muziek speelt 
Uitzonderingen: achtergrondmuziek in GC Warande, cafetaria (enkel boven) en sporthal en 
polyvalente zaal Bokaal 
(van zodra bandje met gitarist, zanger,… : Sabam aanvragen) 
 
 
Reservaties.liedekerke.be 

 Reserveren van (vergader)zalen, sporthal, materiaal,… 
 Reservatiesysteem: via aan te maken account (vervolledigen met eigen gegevens: naam, 

rijksregisternr,…) 
 Tarieven over bvb. huur zaal en alle info beschikbaar via website 
 Herbruikbare bekers: vanaf 2020 verplicht op grote events (wegwerpbare verboden), gratis 

uit te lenen via reservatie materiaal, vrije tijd bekijkt mogelijkheden voor schoonmaak 
 
Uitleendienst Vlaams Brabant 

 Ook via deze uitleendienst tal van materialen beschikbaar (podiumelementen, geluid, licht, 
video,…) 

 Verschillende afhaalpunten, afhaalpunt Asse interessant 
 Nieuwe catalogus ter inzage op het einde van de avond 
 www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/uitleendienst/index.jsp 

 
www.uitdatabank.be 
Account vereniging aanmaken, event ingeven,  

 Belangrijk: korte omschrijving activiteit, foto toevoegen en adres te Liedekerke ingeven 
(vrije tijd trekt lijsten om verder te verwerken in nieuwsbrieven via mail, infomagazine,…) 

 Verschijnt automatisch op de gemeentelijke website, maandelijkse mailnieuwsbrief en 
gemeentelijk magazine #1770 

 Belangrijk om tijdig event in te geven (enkele maanden op voorhand)! 
 
Vlaamse vrijwilligersverzekering 

 Alle info via gratisvrijwilligersverzekering.be of vrijwilligersverzekeren.be 
 Gratis! 

 
 

Meerjarenplanning 
 9 strategische doelstellingen bepaald 
 Betrekken verenigingen en Liedekerkse burgers zeer belangrijk, zijn het kloppende hart die 

‘doen ontmoeten’ mee mogelijk maken 
 Oproep om aan te geven welke acties dringendste zijn of waar bij te sturen: uitnodiging 

rondetafelgesprekken op 2 december, 20.00 uur in GC Warande 
 Mogelijk om thema(‘s) te kiezen (welzijn, milieu, mobiliteit, wonen, vrije tijd, veiligheid, 

lokale economie, dienstverlening) 
 Inschrijven via www.liedekerke.be  
 Bedoeling: per jaar een rondetafelgesprek rond de beleidsdoelstellingen voor het komende 

jaar 
 
 

Oproep denk- en doegroepen 
In februari 2019: 2 participatieavonden 
Voornaamste conclusies: informeren, participeren (concreet, gemeente neemt initiatief) 
engagementsverklaring opgesteld waar bekomen speerpunten participatieavond in verwerkt 
zijn: na te lezen op liedekerke.be/menu/bestuur-en-beleid/gemeentebestuur/gemeenteraad 

http://www.liedekerke.be/
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(goedgekeurd door gemeenteraad op 19 september 2019) 
verenigingen zeer belangrijke partner in participatietraject, vandaar opstart 1e verenigingencafé, 
hoofddoel: informeren, netwerken verenigingen, connectie gemeentebestuur, min. 1x/jaar 
op te starten: denk- en doegroepen: gericht, per project/thema, duur gebonden aan project, 
iedereen welkom, burger(s) als trekker(s), ondersteuning door administratie gemeente 
Opstart denkgroepen vandaag: denkgroep seniorenwelzijn, denkgroep seizoensprogrammatie 
(cultuur/bib): mee bepalen programmatie, collectievorming en denkgroep LikART 2021: 
kunstenwandeling voor en door alle lagen van de bevolking.  
Opstart doegroepen vandaag: Doegroep Erfgoeddag 2020 en doegroep voorleesuurtjes bib 
Doegroepen later: voorbeelden: BerreFOODs, senioren-of milieufeest, 1770 ZOMERT,… 
(kandidatuur mogelijk aan de infotafels later op de avond) 
in de toekomst, aanvullend: participatie via digitaal platform, momenteel bekijkt gemeente met 
welke partner ze in zee gaat.  
Bedoeling: Bottum up & top down 
 
 

Subsidiekanalen 
 Werkingssubsidies verenigingen: meer info omtrent bedragen tafel 4 
 Projectsubsidies: voor éénmalige of nieuwe projecten (die niet in reguliere werking 

vereniging zitten), voor verenigingen of particulieren, via website aanvragen, min. 3 maand 
op voorhand 

 
 

Online verenigingengids 
 Update gegevens verenigingen noodzakelijk 
 Graag gegevens laten controleren bij tafel 6 
 Van zodra alles terug up to date komen gegevens terug online (voorjaar 2020) 

 
 

Uitwisselingsronde 
 6 infotafels waar gemeentepersoneel antwoorden geeft op vragen per thema (zie displays) 
 Infomuur verenigingen 

 
 

Netwerkmoment met hapje en drankje 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Aanwezigheidslijst: 
 
Verstraeten Philip (Duikschool Alpha) 
Vindevoghel Anne Marie / Desmaretz Bart (vzw WIOS) 
Van Langenhof Ann (Femma) 
Geyssens Eric / Jan Asselman (Heemkring Liedekerke) 
Baeyens Luc / Van Den Stockt Wim (Unizo Liedekerke) 
Van Bondt Annick (Academie muziek, woord en dans) 
Plas Johan / Arys Danny (Supportersclub Daatmet) 
De Paepe Joeri / De Witte Marleen (Club 4 Divers) 
Van Der Wulst Lieven / Kestemont Roger (NEOS Liedekerke) 
De Vis Kimmy / Nevens Hendrik (Rode Kruis Affligem-Liedekerke) 
Van Vaerenbergh Rita / Heymans Magda (S-sport Liedekerke) 
Geeraerts Xenia / Baeyens Nadine (Toneelkring De Waag Liedekerke) 
Temmerman Johan / De Pauw Victor (Vlaamse wijnmakersgilde Liedekerke) 
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Strynck Martin (Tai Chi vereniging Liedekerke) 
De Kerpel Ulrich / Scheers Eddy (Pasar Liedekerke) 
De Groef Ludovic / Demey Ivan (VK Liedekerke vzw) 
Freddy Van Hecke / Heymans Dorette (Samana Liedekerke) 
Ancaer Nelly / Rossignol Silvy (Kultuurkring Verenigd Liedekerke) 
De Schryver Rika (Voedselteam Liedekerke) 
Daem Kasper / Vanderpoorten Andy (JS Berrevoesj) 
Segers Hilde (ACV) 
Devry Filip / Marie-Jeanne Moloto (vzw Alain Moloto – BKJ) 
Geeraerts Guy / Schoonjans Jelle (DIOS) 
Van Den Borre Tine / Butaye Bart (berreFOODS) 
Wambacq Frank / Van Wichelen Marcel (Liekerk Jogging Team) 
Segers Robrecht / Blommaert Danny (KWB Liedekerke) 
Van Drooghenbroek Annelies/  D’Hoe Stijn (VZW Dansclub Jopada) 
Straetmans Marie-Anne / Julémont Jacqueline (VIVA-SVV afdeling Liedekerke) 
Secelle Diederik (Curieus) 
Deckers Freya (vzw ’t framoZENhof) 
Meysmans Luc / Vaeyens Marianne (Chiro Liedekerke) 
Meskens Stany (CVO pro, vestigingsplaats Liedekerke, vroegere VIVA) 
Sorgeloos Harry (Denkgroep seniorenwelzijn) 
Chris Lockefeer (Theater De Motoen VZW) 
De Backer Veronique / Van Drooghenbroek Lisette (Okra Liedekerke Centrum) 
Claes Marie Jeanne (Gaudeamus koor) 
Vaeyens Godelieve (De Bezige Bijtjes) 
De Block Erik / Michiels Marc (Natuurpunt) 
Van Den Borre Eddy / Guldemont Roel (CD&V Liedekerke) 
Droeshout Peter / Van Muylem Kim (NV-A Liedekerke) 
Velleman Jan (SP.a Liedekerke) 
Eylenbosch Hans (Schepen voor cultuur, academies, integratie en inwoners) 
Van Linthout Steven (Burgemeester) 
De Winter Leen (coördinator cultuur) 
Van Steendam Pieterjan (coördinator sport) 
Catteeuw Gemma (coördinator bib/vrije tijd) 
Michiels Mies (coördinator bib) 
Vandenbroeck Ingrid (coördinator evenementenloket & communicatie) 
Heyvaert Evelien (medewerker vrije tijd) 
De Moortel Yannick (medewerker vrije tijd) 
 
 
 


