Verslag cultuurraad dinsdag 6 juni 2017

1. De grote Kortenberg-enquête
Toelichting door Nancy Goovaerts. De uitleg is bijgevoegd onderaan als bijlage.
2. Goedkeuring verslag
Verslag wordt goedgekeurd.
3. Goedkeuring agenda
Agenda wordt goedgekeurd.
4. Activiteiten
a. Evaluatie Erfgoeddag
De erfgoeddag ging door op zondag 23 april 2017 in het Erfgoedhuis van Kortenberg.
De expo ‘De geschiedenis van de volksgeneeskunde en de geneeskunde in de fusie
Kortenberg’ kaderde in het thema ‘Zorg’. De expo omvatte 4 afdelingen: de epidemieën,
de volksgeneeskunde, de geneeskunde en de gezondheidsleer, een verplicht vak voor
het lager onderwijs en de vierde graad door de wet van 1895. Bij deze expo verscheen
een speciale brochure rond dit thema, uitgegeven door de gemeente Kortenberg. 250
bezoekers volgden de gids tijdens de 6 gidsbeurten.
b. Evaluatie Cultuurmarkt
Op zondag 7 mei vond de cultuurmarkt met thema ‘Under Construction’ plaats in de tuin
van de pastorij en de kerk van Meerbeek. De focus lag op het creatieproces, het werk
achter de schermen, op proberen, vernieuwen, ervaring opbouwen, …Kunstenaars
werden uitgenodigd om hun werken te exposeren of een demonstratie of workshop te
geven van hun kunstdiscipline zodat de bezoekers konden zien hoe kunstwerken tot
stand komen. Het geheel van locaties werd voor de gelegenheid aangekleed tot een
gezellige werf die de bezoekers uitnodigde om ook zelf de handen uit de mouwen te
steken. Daarnaast waren er ook twee zangkoor optredens in de kerk. Ondanks het
koudere weer waren er toch heel wat bezoekers en gezinnen met kinderen.
Uit de feedback van de deelnemers kwam het volgende voort: suggestie om een lokaal
groepje te laten optreden, eventueel voor volgende editie een andere datum te kiezen
zoals pinkstermaandag en de aankondiging van optredens in de kerk niet enkel in de
micro te vermelden, maar ook door een bordje/aanwijzing aan de kerk te plaatsen.
c.

Kortenberg Feest
Kortenberg Feest gaat door op zondag 2 juli van 14u. tot 18u. Het wordt weer een
gezellige dag met straattheateracts, workshops, springkastelen, optredens van
verenigingen en allerlei lekkers om te proeven. Dit jaar maakt Kortenberg Feest deel uit
van het feestweekend ter gelegenheid van 900 jaar Meerbeek. De omgeving rond de
pastorij van Meerbeek is dus de feestlocatie van dienst. Verenigingen die willen
meewerken aan deze dag mogen steeds contact opnemen met de cultuurdienst. Dit kan
zijn om een optreden te verzorgen, een workshop te geven, een eetstandje uit te
baten,… kortom, je vereniging extra in de kijker te zetten. Voor optredens of workshops
wordt een vergoeding voorzien.
Interesse? Mail cultuur@kortenberg.be of bel 02 755 22 83. Wie ook suggesties heeft of
wil meewerken tijdens de andere feestdagen mag dit doorgeven aan
900jaarmeerbeek@gmail.com. Maar wacht niet te lang meer!
De volgende verenigingen werken alvast mee:

-

Comité 900 jaar Meerbeek: drankenstand
Kanschool Kortenberg : stand met demonstratie en workshop
Cantate : stand met pensen en hamburgers
Schoonaerde feesten vzw: stand met ijsjes, versgebakken wafels, koffie
Lions Club: stand en animatie kinderen
KH De verbroedering: optreden
Nervous Willy: optreden
Sint. Antoniuskoor Meerbeek: optreden
Happy Art: optreden
KH De Jonge Fanfare: optreden
Wijngilde De Wijngaardsberg

d. Zomerse parkdagen
In juli en augustus vormt het park van de Oude Abdij het decor van gezellige
middagconcerten. Onder de noemer ‘Zomerse Parkdagen’ worden er deze zomer zes
concerten georganiseerd. Om samen te genieten van een ongedwongen zomerse sfeer,
een hapje en een drankje.
Afspraak op zondag om 15 u. in het park van de Oude Abdij. Hartelijk welkom!
Op het programma:
09/07: Two of Us
De legendarische akoestische trendsetters Two of Us, zijnde John Joris en Eddy
Scheepers, brengen een Americana programma vol met Rootsmuziek. Hun stemmen
en gitaarspel bezorgen iedereen kippevelmomenten.
16/07: The Elements
Element… volgens de van Dale gaat het om ieder van de vier hoofdstoffen (aarde,
water, lucht en vuur) waaruit de stoffelijke wereld is opgebouwd. Of ook nog: sfeer,
plaats waarin iemand of iets zich
bij voorkeur ophoudt omdat hij er zich thuis voelt. En eigenlijk vatten beide
omschrijvingen perfect The Elements samen. Enerzijds vormen de 5 muzikanten elk
een noodzakelijk onderdeel om onze muzikale wereld op te bouwen. Maar bovenal
staan The Elements vooral voor plezier: “Doedet zoals ge’t voelt” is niet voor niets het
devies van de groep.
The Elements brengen via covers en eigen songs een mix van folk, kleinkunst en
nederpop.

23/07: The Experience
The Experience is een Belgische groep uit de omgeving Leuven, Diest en Kortenberg.
Ze brengen een repertoire van zelfgeschreven nummers, geïnspireerd door muziek van
de Sixties.
Hun grote muzikale voorbeelden zijn J. Hendrix, The Doors, Led Zeppling, Nirvana met
soms een snuifje Pink Floyd erbij.
13/08: Reunion Band
Begin 2016 brengt Luc Calluy een aantal muzikanten opnieuw samen waarmee hij in
het verleden in verschillende Bands samenspeelde. De optelsom van dit individueel
talent moet borg staan voor een sterke groove bij het brengen van swingende en funky
jazz standards die ook door niet jazzliefhebbers kunnen worden gesmaakt.

20/08: Monotype
Monotype speelt een frisse mix van Pop, Jazz, Funk met sporen van Reggae en Blues.
Eigen composities worden afgewisseld met standards en eigenzinnige covers. De twee
sterke stemmen van de zanger en zangeres geven het geheel een unieke sound.

27/08: Sens Unique
Sens Unique is 15 jaar “En Route”. Zolang al doen deze mannen en vrouw hun ding en
trekken ze zich niets aan van heersende modes of de waan van de dag. Elk optreden
genieten ze van hun muziek en brengen ze eerlijke, authentieke songs om van te
genieten, om op te feesten. Zoals een recensent ooit schreef: “Sens Unique is de ideale
groep voor een festival. Na een optreden van deze band prijkt er gegarandeerd een
glimlach op je gezicht en die gaat niet meer weg voor de rest van de dag”.
Met hun combinatie van wereldse ritmes, dansmelodieën en stevige gitaren verzeilden
ze zowel op Fiestas Mundiales, Folkfestivals als Rockconcerten en overtuigden er
vriend en vijand. Je hoeft de songs niet te kennen om meteen mee te zijn en na het
optreden neem je de melodieën graag mee naar huis.
Zomerse Parkdagen 2017
Zes zondagen, telkens om 15 u.
Park van de Oude Abdij, Abdijdreef, Kortenberg
Parking aan GC Colomba
Kosteloos
Info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83
Er is nog hulp nodig bij het bemannen van de toog op 9 juli. Indien er nog een
vereniging zin heeft om te helpen, dan kan dat nog. De oude abdij besteedt het
vrijwilligerswerk en de winst uit aan de vereniging.
e. Open Monumentendag
Open monumentendag gaat door op 10 september 2017. Het monument is het Pachthof
van de 7 slapers in Meerbeek. In kader van het feestjaar in Meerbeek werkt Comité 900
jaar Meerbeek hier aan mee (optreden door toneelvereniging, huifkarrentocht met
gids,…). Op de cultuurraad van 6 september zal dit nog verder aan bod komen.
5. Ter kennisgeving
a. Stand van zaken accomodatieplan
De bekommernissen van de werkgroep infrastructuur van de cultuurraad werden
doorgegeven aan de ontwerper. Het schepencollege heeft aan de werkgroep een
antwoord bezorgd. De schepen overloopt de belangrijkste opmerkingen.
De aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend eind deze maand
(23/06/2017).
Het volledige uitvoeringsdossier zou klaar zijn tegen begin september, dit betekent dat
het dossier op de GR van oktober zal geagendeerd worden. Dit geeft ons nog wat ruimte
om het dossier toe te lichten aan de werkgroep.
6. Varia

a. Vorming: data privacy voor jouw vereniging
In het voorjaar van 2018 wordt de nieuwe Europese Privacywetgeving (GDPR)
geïmplementeerd, wat voor de verenigingen een impact zal hebben.
Het is een idee om dit tijdens een vormingsavond van de cultuurraad aan bod te laten
komen. ThreeAndMore is een bedrijf dat lezingen aanbieden over het belang van
privacy bij het digitaliseren van verenigingen (de mail is onderaan toegevoegd als
bijlage).

Vanuit de verenigingen is er de vraag of dit niet te zeer commercieel gericht is. Het is
belangrijk dat de organisatie of het bedrijf dat een vorming of lezing aanbiedt enkel
informatie geeft en niet vanuit een ander doeleinde. Het is interessant om na te gaan of
de provincie of VVSG, vanuit hun objectief standpunt, vormingen aanbieden. Laura
informeert hiernaar tegen de volgende vergadering.

b. Vrijwilligers-bedanking
Het gemeentebestuur wil op zondag 25 juni graag de besturen van de verenigingen
bedanken die zich vrijwillig inzetten in onze gemeente. Dit jaar kiezen we voor paëlla!
Van elke vereniging verwelkomen we maximum 4 bestuursleden. Wanneer er na 9 mei
nog plaatsen beschikbaar zijn, kunnen de reeds ingeschreven verenigingen bijkomende
bestuursleden, tot max. 6 in totaal, opgeven. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk
verschillende verenigingen deelnemen.
Aansluitend kan je deelnemen aan de fiets- en wandelhappening op dezelfde locatie.

Praktisch:
Zondag 25 juni 2017 van 12 tot 14 u.
Achterzijde GC Colomba (bij regen: grote zaal)
Gratis
Wie: bestuursleden Kortenbergse verenigingen
Inschrijven is verplicht via uitbalie@kortenberg.be en kan tot 16 juni. Gelieve bij
inschrijving je vereniging en functie te vermelden.
c.

Goedkeuring subsidiereglement voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen
Het subsidiereglement voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen werd aangepast.
De nieuwe versie is terug te vinden op de website van Kortenberg onder vrije tijd.

d. Werkgroep kansengroepen
Toelichting door Eddy Gilissen van de Lions Club.
Kansengroepen zijn moeilijk te bereiken. De taal kan bijvoorbeeld een drempel vormen.
Als je gaat focussen op kansengroepen kan je ze ook gaan isoleren. Het is de
bedoeling is om een grotere betrokkenheid te creëren. Personen individueel of via
vrienden en familie aanspreken, kan zorgen voor een sneeuwbaleffect. Café Combinne
is bijvoorbeeld een goed moment om anderstaligen bij verenigingen te betrekken. Het
niveau van bewustzijn van armoede is niet te verwaarlozen. Het armoedecijfer is veel
hoger dan we vaak denken. Het welzijnshuis is een goede partner om een netwerk te
vinden en dit netwerk bij een vereniging te betrekken. Er kan een medewerker van het
welzijnshuis worden uitgenodigd op een cultuurraad. Uit de werkgroep kwamen nog
geen concrete acties voort, maar eerder de intentie om hier aan te werken.
De charterstuurgroep zou de grote Kortenberg enquête tijdens Café Combinne kunnen
voorstellen. Laura geeft dit door aan de charterstuurgroep en aan Geert Gevers van het
welzijnshuis.

- Uitnodiging om partner te worden van het Huis van het Kind Kortenberg:
In het lokaal sociaal beleidsplan 2017-2019 van het Welzijnshuis Kortenberg zijn heel
wat ambitieuze doelstellingen opgenomen. Eén ervan is de oprichting van het Huis
van het Kind Kortenberg. De afgelopen 3 maanden is hier - met ondersteuning van de
organisatie CEDES vzw - samen met een zeer enthousiaste groep werk van gemaakt.
Er werden 3 boeiende en verkennende netwerkvergaderingen georganiseerd met alle
potentiele 'partners" van het Huis van het Kind. In deze vergaderingen werd er
stilgestaan bij de dromen die iedereen van ons heeft bij een Huis van het Kind. Deze

dromen werden gestructureerd en gegoten in een huis met gevulde kamers. De
structuur van het Huis van het Kind Kortenberg werd met andere woorden vorm
gegeven.
Een Huis van het Kind heeft uiteraard een missie, intentie- en engagementsverklaring
nodig. Deze zijn in het laatste netwerkmoment alsook in samenspraak met de
stuurgroep vastgelegd. In bijlage kan u deze terugvinden.
Hoe meer partners zich kunnen vinden in deze missie, intentie- en
engagementsverklaring van het Huis van het Kind Kortenberg hoe succesvoller dit
verhaal kan worden. Indien u na het lezen van de bijlage zich kan terugvinden in heel
dit verhaal en u dit zin doet krijgen om hier uw steentje toe bij te dragen, bent u en uw
organisatie de geknipte partner voor het Huis van het Kind Kortenberg.
Er werd gevraagd aan de organisaties om vóór 9 juni 2017 te melden dat ze officieel
partner willen worden van het Huis van het Kind Kortenberg door het plaatsen van een
'hand'-tekening onder de intentie- en engagementsverklaring van het Huis van het
Kind Kortenberg.
Natuurlijk zijn de organisaties die zich niet nog hebben aangemeld van harte welkom
op het opstartevenement van het Huis van het Kind op dinsdag 20 juni 2017 in de
grote zaal van het dienstencentrum Berkenhof te Kortenberg (Beekstraat 25 te 3070
Kortenberg) om 17u.
Indien u bijkomende vragen heeft over het Huis van het Kind Kortenberg, kan u steeds
terecht bij Nicky Van Calster van het Welzijnshuis Kortenberg. U kan haar contacteren
via mail huisvanhetkind@kortenberg.be of 02/755 23 26.
De intentie- en engagementsverklaring van het Huis van het Kind Kortenberg is als
bijlage onderaan bijgevoegd.

e. Beamer en scherm Colomba
Een aantal verenigingen halen aan dat het interessant zou zijn om een standaard
beamer en scherm voor projectie in de grote zaal in Colomba te installeren. De
kostprijs, het budget, de financiering en praktische kant moet worden nagegaan. Laura
legt dit voor aan de beheerraad van Colomba.
f.

Volgende Cultuurraad
woensdag 6 september 2017 in G.C. Colomba

7. Rondvraag
- Het zoontje van Stien Pardon werd geboren op 9 mei en kreeg de naam Sep.
- 25 juni 2017: 100 jarig bestaan Lions
Voor milieu schenken de Lions een biodiversiteitstoren aan de koesterweide in
Everberg.
10u.-11.30u.: 2 wandelingen
11.30u.: receptie met overdracht biodiversiteitstoren
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Vereniging

Naam

Dames & heren

Jan De Koninck

Dames & heren

Evelyne Bekaert

Curieus

Hendrik Stubbe

Bijenhouders regio Kortenberg

Marc De Weerdt

Davidsfonds

Johnny Vrijens

Wijngilde Kortenberg

Frank Iwens

Verenigingsraad Everberg
Edelweis

Donald Coorevits
Johan Debruyne

Erfgoedhuis

Monique Meys

Femma Erps-Kwerps

Kristel Porczynska - Troski

Femma Kortenberg

Katrien Debruyne

Gezinsbond Kortenberg

Michel Cappan

Gezinsbond Meerbeek

Luc Arnalsteen

Happy Art

Gerd Van Kogelenberg

K.H.De Verbroedering

Alain Bertrand

KH De Verbroedering

Ann Maes

KWB Erps-kwerps

Bernadette Verbelen

KWB Erps-kwerps

Jan Schelkens

Neos Kortenberg

Mia Gielis

United Brass

Chantal Van Campenhoudt

Thaleia

Karine Hermans

VTBKultuur

Guido Craps

Everaert-Ghesellen

Erna Leaerts

Sint-Antoniuskoor

Ilse Gielis

900 jaar Meerbeek

Maria Adriaensen

900 jaar Meerbeek

Danny Laes

900 jaar Meerbeek

Vital Vanderwegen

Jagidelifa
Lions

Ann Vannetelbosch
Eddy Gilissen

Bonaï

Yves Van Eeckhoudt

Jumelagecomité

Raymond Hendrickx

Penningmeester

Daniël Janssens

Secretaris

Toos Janssen

voorzitter cultuurraad

Georges Tonla Briquet

cultuurfunctionaris

Laura Vanden Bogaerde

Ondervoorzitter

Dirk De Bock

Schepen voor cultuur

Ann Vannerem

Verontschuldigingen
De Blinde Muur

Lieve Ophalvens

De Vrolijke Schutters
Cantate

Lut Van Asselberghs
Alex Peeters

United Brass

Florent Moeys

Curieus

Jetta Palmaus

BIJLAGEN
De grote Kortenberg-enquête
Aan de diensthoofden
medewerkers die zetelen in een adviesraad,
collegeleden,
Betreft: Toelichting Chartertoets en enquête aan de adviesraden
Op 1 mei lanceert de Charterstuurgroep en de gemeente Kortenberg de grote Kortenbergenquête. 'Hoe goed voelt u zich in Kortenberg?’. Deze enquête is opgemaakt op basis van de
teksten die jij of je diensthoofd hebt opgesteld op basis van de realisaties van de afgelopen
legislatuur verdeeld op basis van de 6 charterprincipes. Je gaat volgende week een brief
ontvangen, getekend door de burgemeester, waar we een oproep richten aan voorzitter van de
adviesraad waar jij in zetelt. Er worden twee vragen gesteld:
1. Wil de adviesraad deze bevraging mee ondersteunen? Dit kan door de eigen
verenigingen en partners te motiveren om deel te nemen aan deze bevraging.
2. Is de adviesraad bereidt om de resultaten te analyseren die deze bevraging oplevert en
op basis van de eigen specificiteit (cultuur, sport, mobiliteit, ruimtelijke ordening,
milieu, lokale economie, …) adviezen te schrijven met het oog op de charterprincipes?
Al deze adviezen worden dan gebundeld in de Chartertoets 2018 die wordt
gepresenteerd in december 2017.
De Charterstuugroep wil graag de bevraging en verwachtingen komen toelichten op de
adviesraad. Indien de adviesraad hier positief op reageert mag je steeds de data doorsturen van
de eerst volgende adviesraden, dan plan ik dit in.
Onder vind je een korte toelichting over de bevraging en het verder verloop.
Zoeklichtartikel (editie van mei 2017)
De grote Kortenberg-enquête
Hoe goed voelt u zich in Kortenberg?
Gemeente Kortenberg en de Charterstuurgroep lanceren een grootschalige enquête bij
alle inwoners van onze gemeente
Het ‘Charter van Kortenberg’ zullen de meeste Kortenbergenaren wel kennen. Ter
gelegenheid van de 700ste verjaardag van het oude charter heeft het gemeentebestuur in
2012 samen met de inwoners een nieuw charter opgesteld.
Dit nieuwe charter legt een toekomstvisie vast waar het bestuur samen met zijn inwoners
naartoe wil werken op langere termijn, een echte ‘toekomst van Kortenberg’.
Deze toekomstvisie is onderverdeeld in 6 basisprincipes: solidariteit, samenleven, respect, een
aangename en veilige (groene) leefomgeving, aandacht voor elkaar en mobiliteit.
Intussen is het charter al 5 jaar van kracht en dus wordt het tijd om te onderzoeken in welke
mate we in de goede richting evolueren. Het gemeentebestuur en de Charterstuurgroep kiezen
ervoor om dit te onderzoeken door een bevraging bij de bevolking, een grote enquête.
Hoe werkt het?
Iedere inwoner van Kortenberg mag – volledig anoniem – deelnemen. Om dit onderzoek te
doen slagen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners hun mening te kennen geven. U

kunt deze bevraging via het internet invullen of met het enquêteformulier dat u terugvindt in
het midden van Zoeklicht en dan binnenbrengt in één van onze verzamelpunten in de
gemeente (zie hieronder).
Het zou fijn zijn als u uw Kortenbergse vrienden, familie en kennissen zou warm maken om
deel te nemen aan deze enquête. Want hoe meer Kortenbergenaren meedoen, hoe beter we
weten wat u allen denkt en vindt.
De enquête blijft twee maanden lang online staan op het internet (de adressen vindt u
hieronder) en wordt afgesloten op 30 juni 2017.
Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten worden in september 2017 voorgelegd aan al de adviesraden van de gemeente
Kortenberg. Zij interpreteren ze en trekken er conclusies uit om dan de beste adviezen te
formuleren naar het beleid. Alle resultaten van deze bevraging en de adviezen worden
tenslotte verzameld in een reeks aanbevelingen voor het nieuwe gemeentebestuur dat vanaf
2019 het roer van onze gemeente in handen zal krijgen.
Meer info over deze enquête, over wat er met de resultaten zal gebeuren, over de
Charterstuurgroep en het participatietraject van de gemeente Kortenberg vindt u op
www.kortenberg.be/enquete of https://kortenberg.citizenlab.co.
Op https://kortenberg.citizenlab.co kunt u vrijblijvend ook nog bijkomende suggesties
plaatsen.
En dan concreet:
Waar en hoe kunt u deze bevraging invullen?
Digitaal:
 https://kortenberg.citizenlab.co
 www.kortenberg.be/enquete
 Hebt u geen computer? U mag altijd kosteloos gebruik maken van de computers in de
bibliotheek.
Papieren versie:
 In het midden van dit nummer van Zoeklicht
 Bij de UiTbalie in de bibliotheek van Kortenberg
 Bij het Onthaal in het Administratief Centrum van Kortenberg
Waar kunt u deze papieren enquête in de brievenbus steken?
 Kortenberg: Administratief Centrum Kortenberg, Dr. V. De Walsplein 30, 3070
Kortenberg
 Everberg: OC Oud Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 11, 3071 Everberg
 Meerbeek: OC Atrium, Dorpsstraat 177, 3078 Meerbeek
 Erps-Kwerps: OC De Zolder, Kwerpsebaan 251, 3071 Erps-Kwerps (brievenbus BS
De Klimop)
Technische kaart enquete
1. De officiële titel van het hele project
De grote Kortenberg-enquête. Hoe goed voelt u zich in Kortenberg?
2. De enquête bestaat uit 4 delen (50 vragen):

3.
4.
5.

6.
7.

a. Algemene vragen (11)
b. Hoe beleef je Kortenberg? (5)
c. Hoe tevreden bent u over het beleid? (1 vraag onderverdeeld in 27 bijvragen =
28)
d. Participatie (6)
De enquête neemt 7:30 in beslag om te beantwoorden
Periode bevraging: 1 mei 2017 tot 30 juni 2017
Uitgave
a. Papier:
i. 9400 expl worden verdeeld via Zoeklicht
ii. 1000 expl worden apart verdeeld via UitBalie, Onthaal, P2P bevraging
door studenten, op evenementen, werkgroepen…
b. Digitaal: (online na de paasvakantie)
i. www.kortenberg.citizenlab.co Hierop vind je de link naar de bevraging
en meer uitleg over de Charterstuurgroep en de Chartertoets 2018.
ii. www.kortenberg.be/enquete
Doelstelling: Kortenberg heeft 20.000 inwoners. Streefcijfer aantal ingevulde enquêtes
3-5% = 600 – 1000 exemplaren.
Communicatie: Artikel in Zoeklicht Mei, Nieuwsbrief, sociale media, Affiches…

Met vriendelijke groeten,
Jean Van Der Elst | voorzitter Charterstuurgroep
Jan Ieven | Gemeente Kortenberg
Victor De Walsplein 30 | 3070 Kortenberg
02 755 22 82 | evenementen@kortenberg.be

Data Privacy voor jouw vereniging

Beste,

In het voorjaar van 2018 wordt de nieuwe Europese Privacywetgeving (GDPR) geïmplementeerd, wat
voor de verenigingen een serieuze impact zal hebben.

Ben je hier als vereniging al op voorbereid? Wat betekent deze wetgeving concreet op vlak van
ledenbeheer? Welke gegevens mag je vragen van je leden, en hoe mag je deze gebruiken? Wat zijn de
risico’s die je loopt als je niet in orde bent volgens deze nieuwe wetgeving?

ThreeAndMore wil graag alle verenigingen bijstaan in het beantwoorden van deze vragen. Data-Privacy
Officer Guy Van Looveren is een expert op vlak van privacy, en doet momenteel lezingen door heel
Vlaanderen over het belang van privacy bij het digitaliseren van je vereniging. Nodig hem uit voor een
gratis presentatie, en zorg ervoor dat ook jouw organisatie voorbereid is!

Met vriendelijke groeten,
Kimball Felix - Chief Executive
kimball@3nm.com

Copyright © 2017 ThreeAndMore, alle rechten voorbehouden.

Samenwerken
om élk kind en élke jongere
maximale groeikansen te bieden!
Huis van het Kind Kortenberg is een samenwerking tussen gemeentelijke beleidsmakers en de
beroepskrachten en vrijwilligers van vele organisaties en diensten, uit de sector van:
 kinderopvang,
 onderwijs,
 gezins- en ouderverenigingen,
 vrije tijdsaanbod,
 hulp & steun.
Samen met alle (toekomstige) ouders en grootouders uit Kortenberg willen we een kleurrijk bos
vormen waarin élk kind en élke jongere een GOEDE KINDERTIJD kan beleven.
Want élk gezin is belangrijk.
Wat wij bieden:
 voor kinderen, jongeren, ouders, grootouders:
ontmoeting│informatie│gesprek│toffe activiteiten│vorming │steun & hulp│doorverwijzing
 voor organisaties en diensten:
overleg│ vorming│ samenwerking│drempels leren zien & verlagen│elkaar versterken

Ben je kind, jongere, ouder, grootouder?
HUIS VAN HET KIND is er voor jou.
WELKOM!

Beste kinderen en jongeren, beste ouders en grootouders uit Kortenberg,
Beste organisaties, diensten, beleidsmakers,
Ik, ondergetekende, bevestig met deze hand-tekening
dat mijn organisatie/dienst een actief deel van dat kleurrijk bos wil zijn.
Wij zullen onze deskundigheid inbrengen en open staan voor de inzichten van anderen.
Wij zullen luisteren naar de noden van kinderen, jongeren, ouders en grootouders.
In een breed overleg en in werkgroepen zullen wij mee vorm geven aan acties en
activiteiten.
Zo bouwen wij vol overtuiging mee aan een goede kindertijd voor élk kind en élke jongere.
We geloven dat we die enkel in onderlinge samenwerking op zijn best kunnen realiseren.
HUIS VAN HET KIND KORTENBERG kan op onze inzet rekenen! Wij doen mee!

