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beeldenstorm

Beste lezer,
Dit jaar hebben wij naar behoefte van onze verschillende subisidiërende instanties ons jaarverslag een beetje herschikt.
Wij kozen voor een opdeling waarbij wij telkens ieder hoofdstuk koppelen aan een convenant of een overeenkomst afgelsoten bij een “grote” subsidieverstrekker. De aandachtige lezer zal merken dat er inhoudelijke overlappingen tot stand komen en dat de opsplitsing die hier gemaakt wordt eerder
past in de administratieve verplichtingen.
Net zoals de voorbije jaren staat kruisbestuiving in ons huis van verbeelding hoog in het vaandel. Je dient dit verslag dus transversaal, hybride en kriskras te doorlopen om onze transversale werking te ontdekken. Onze inhoudstafel maakt het je hopelijk een stukje duidelijk.
In deze inhoudstafel tref je bijna woordelijk de opdracht die vastgelegd werd in de verschillende overeenkomsten. De daarbij geplaatste bladzijde
brengt je naar het resultaat geventileerd in dit jaarboek. De meetindicatoren werden voor alle projecten op een eenvormige manier gehanteerd.
-- Hoofdstuk 1: hier grasduinen we door onze werkzaamheden in het kader van de Stedenfondsovereenkomst.
-- Hoofdstuk 2: een overzicht van de subsidies.
-- Hoofdstuk 3: is gewijd aan onze activiteiten gesubsidieerd via de cel onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en het
project deeltijds Kunstinitiatie Onderwijs, Vlaanderen. Hier wensen we je er attent op te maken dat we hier het inhoudelijk
jaarverslag van het schooljaar 2012-2013 geven. De atelierberekeningen werden echter wel gemaakt op basis van de gegevens van het kalenderjaar 2012.
-- Hoofdstuk 4: omvat ons verslag Sociale Economie.
-- Hoofdstuk 5: brengt het personeelsoverzicht.
-- Hoofdstuk 6: bevat de samenwerkingsverbanden.
-- Hoofdstuk 7: opvolging producties.
-- Hoofdstuk 8: Altenatieve straffen.
-- Hoofdstuk 9: brengt jullie ons besluit.
Veel leesgenot !

Hoofdstuk 1:

Overzicht subsidies:
- Stedenfonds
- Onderwijs: VGC, Begeleidingsprojecten &
					Vlaanderen Deeltijds Kunstinitiatie
- Plaatselijk Initiatief voor Ontwikkeling van de Werkgelegenheid

Subsidie Stedenfonds:
Voor de realisatie van de doelstellingen gesteld door het Stedenfonds voor de periode januari tot december 2012 wordt een subsidie uitgekeerd van
€183.000:
-- €180.000 Stedenfondsmiddelen
-- €3.000 afkomstig uit de middelen met betrekking tot de tewerkstellingsmaatregel.
De begunstigde wordt trimestrieel uitbetaald.
De betalingen gebeuren telkens de eerste maand van elk trimester van het kalenderjaar.
De betaling van het vierde trimester wordt verricht na ontvangst van de inhoudelijke en financiële verantwoording.
Personeel aangesteld voor deze opdracht wordt aangesteld door de begunstigde organisatie, die als werkgever de verantwoordelijkheid draagt voor
de te sluiten arbeidsovereenkomsten, het personeelsbeleid en de administratie.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie kan geen waarborg geven voor de continuering van de omschreven opdracht na 31 december 2012.
De begunstigde moet de nodige maatregelen treffen om de opzegtermijn van het personeel dat gefinancierd is met deze middelen te eerbiedigen.

Initiatiefnemer: Beeldenstorm vzw

Initiatief:		
-- Beelden & Verbeelden: activiteiten die de toeleiding tot de kunsten bevorderen
-- Na School: ateliers voor kinderen
-- Kuregemse vertellingen (producties)
-- Toeleiding tot de sociale economie

De Stedenfondsmiddelen worden ingezet voor volgende activiteiten:
-- Beelden & Verbeelden: activiteiten die de toeleiding tot de kunsten bevorderen
-- Na School: ateliers voor kinderen
-- Kuregemse vertellingen (producties)

beeldenstorm

Te bereiken resultaten eind 2012:
			

Organisatie van een brede waaier laagdrempelige, buurtgerichte sociaal-artistieke ateliers die de toeleiding tot de kunsten bevorderen.
-- Ceramiekatelier, wekelijks, 33 ateliers
-- Dansen à la carte, 3x per maand, 20 ateliers
-- Op maat geknipt - creatief naaiatelier, wekelijks, 23 ateliers
-- Zangatelier voor senioren (onder voorbehoud)
-- 24 karaat en +: maandelijks artistieke salons door vakspecialisten en kunstenaars, gekoppeld aan het jaarthema
“1000 jaar Sint Guido”

beelden & verbeelden
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De organisatie van na- en buitenschoolse activiteiten
-- Mixed media ateliers, 25 ateliers
-- Crea boem, mixed media ateliers, 25 ateliers
-- Fonkel(g)oud en splinternieuw, 25 zangateliers
-- Ateliers tijdens de schoolvakantie
-- Begeleiding op verzoek van creatieve processen in het Jeugdwerk i.s.m. JES en WMKJ’s

“na school...”
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De organisatie van het wijkfeest “1001 Kuregemse Vertellingen” ...
			
			

... apotheose van de sociaal-artistieke en kunsteducatieve activiteiten met partners uit de buurt en aan de hand van
toonmomenten van verschillende producties die gegroeid zijn vanuit de buurtwerking.

cureghem 1001 kuregem

-- Een kunstenparkoers voor en door de wijk en kanaalzone: “Het beest in de mens” in samenwerking met de Dienst Cultuur
VUB, Zinnema en het Anderlechtse Cultuurbanket.
-- Een kunstenparkoers voor de Sint Guido-site (Dapperheidsplein): Animalia (i.s.m. DKO Anderlecht).
-- Het project klokkenluiders, dansfilm en opdracht aan hedendaagse componist in samenwerking met Cultuurbanket en de
Slachthuizen van Anderlecht.
-- Organisatie Kuregem plage: 6 weekend-evenementen (concerten op de binnenkoer van Beeldenstorm tijdens de maand
juli i.s.m. de dienst Cultuur VUB).
-- De nieuwjaarsreceptie.
-- Participatie aan evenementen opgezet i.s.m. de gemeente Anderlecht met betrekking tot 1000 jaar Sint-Guido.
-- Uitwerking (ontwerp & realisatie) tentoonstelling als vervolg op de tentoonstelling “nul op 10” rond kunst en wetenschap
(coproductie met VUB Dienst Cultuur).
-- Promotie en uitvoering eigen producties, waaronder Beeldenstorm TV vzw Trekhond.
-- Voorbereiding nieuwe kunstuitgave “Het beest in de mens”.
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Meetindicatoren:
Aantal

Leeftijd

Gem.

Gem.
4-6
6-7
7-8
9-10
11-12
12 -13
14-15
16-17
18-19

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand
Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend
aantal gezinsleden:

Beroep ouders
ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende
op rust

♀ ♂ Stad - Gemeente

Wijk

Totaal
Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week Aantal ateliersessies in 2012 Aantal ingeschreven Totaal aantal Atelierparticipaties

Actieve atelierparticipaties:

Representatieve participaties:
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Subsidie educatief aanbod schooljaar 2012-2013:
€ 36.000 voor de werking Beletterd & Betekend
Algemene directie Onderwijs en Vorming
Beeldenstorm diende voor haar activiteiten Beletterd & Betekend haar aanvraag als begeleidingsproject in bij VGC Onderwijs.
VGC Onderwijs ontwierp een vernieuwde reglementering en aanvraagprocedure.
De aanvraag van Beeldenstorm omvatte de bediening van 3 gemeentelijke basisscholen:
School 13
Kameleon
Scheut
De subsidie werd verminderd met € 4000 en bedroeg uiteindelijk € 36.000.
Beeldenstorm versterkt deze werking door een samenwerkingsverband met de projecten Deeltijds Kunstinitiatie, een initiatief van Onderwijs
Vlaanderen, dat tot doel heeft om via docenten uit het deeltijds kunstonderwijs buurtgericht naar concentratiescholen te werken.
De docenten die hier werden aangetrokken zijn:
Anne-Lore Baeckenland
beweging
Ruth Stijnen			muziek
Jan Roels			dans
Deze docenten staan op de loonrol van de Academie Woord en Muziek van het Gemeenschapsonderwijs te Anderlecht.
Beeldenstorm ontvangt een vergoeding van € 6.706 voor de coördinatie en voor de materiaalkosten.
Volgende artiesten werden ingezet door Beeldenstorm
Mieke De Bisschop		
beeldende kunst
Wim Carels			muziek
Voor het schooljaar 2011-2012 werd er door de scholen ook een financiële bijdrage geleverd:
School 13
€ 2.476
Scheut
€ 2..075
Kameleon
€ 1.000
Het totaal budget dat in 2012-2013 kon worden ingezet bedroeg € 48.257.
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Sociale economie:

Plaatselijk Initiatief voor Ontwikkeling van de Werkgelegenheid
Voor deze opdracht dienen wij jaarlijks gefragiliseerde personen te omkaderen.
Wij recruteren deze mensen (Art.60) via de OCMW-instellingen van:
Dilbeek
Tervuren
Schaarbeek
Molenbeek.
Daarnaast worden er ons ook jongeren voorgesteld via de projecten deeltijds leren en de brugprojecten, die in het Brusselse voornamelijk worden
ingericht door Don Bosco.
Nom de l’association ou de l’entreprise					
Beeldenstorm
Forme juridique								vzw
Statut										ILDE AGREEE A PARTIR DU 01/04/2011 (3,00)
Nbre de public cible en ETP AU 15/02/2011
Nbre de public cible en ETP AU 15/02/2012				
6,00 €
(1) Montant suivant l’Ordonnance						69.000,00 €
(2) Montant demandé par la Structure					
69.000,00 €
(3) Montant MAX. qui sera octroyé = le plus petit entre (1) et (2)
69.000,00 €
Er werd ons, ondanks de bovenstaande berekening voor 2012, een budget van € 31.866,47 toegekend.
Onze doelgroepmedewerkers werden ingezet in volgende ateliers:
Grafisch atelier
Decor en standenbouw
Onderhoud en klusjesdienst.
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Hybride Transversale werking:
Het personeel dat tewergesteld is in Beeldenstorm richt zich tot verschillende doelgroepen, van piepjonge kinderen tot 65+. Onze intergenerationele
werking omvat tevens tal van muzische disciplines, zoals muziek, beeld, film, theater, textiele werkvormen, grafische technieken, multimedia en nog
veel meer.
De kruisbestuivingen tussen muzische werkvormen, doelgroepen en partners op het werkveld zorgen er voor dat Beeldenstorm niet in één bepaald
schuifje past.
Dat is onze sterkte!
Maar helaas bezorgt ons dit administratief heel wat kopbrekens. Subsidieverleners houden maar al te vaak de geldbeugel dicht als zij ons kunne passen in het “andere” schuifje. Met alle gevolgen van dien! Dit jaarverslag getuigt van het pas- en maatwerk dat wij jaarlijks vervaardigen: de 14de puzzel
van Beeldenstorm wordt er niet eenvoudiger op.
De samenwerking met de anderstalige beleidsvoerder in Anderlecht was ook geen sinecure. Eng communautair denken heeft er toe geleid dat
bepaalde activiteiten, waarbij we een heuse traditie hadden uitgebouwd, werden afgelast.
Danslessen op zondag: de Curo-hall is tijdens de week-ends niet meer toegankelijk voor reguliere activiteiten, een beslissing van de gemeenteraad.
Het jaarlijkse wijkfeest in het Curo-Park kan niet meer doorgaan; de ruimte werd bezet door een tuinproject en de toegang tot het park werd ons
geweigerd.
We zouden geen Beeldenstormers zijn mochten we niet beschikken over zeer lucide vaardigheden. Zo zagen vervangende initiatieven het licht
Het gala van de Vortige Trekhond.
Danslessen op donderdagavond, tijdens de Boerenmet op den Abattoir.
Verder werkten wij aan een duidelijkere profilering in ons productieaanbod. Dit alles maakt ons hybride en transversaal.
Wij hopen nu ook dat de verschillende subsidiërende overheden onze inspanningen weten te waarderen en “gepast” weten te honoreren.
Wij danken de VGC voor de mogelijkeden die ons worden gegund teneinde in het woelige water een eigenzinnige koers te mogen varen.
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Hoofdstuk 2:

- hier grasduinen we door onze werkzaamheden in het kader van de
Stedenfondsovereenkomst.
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De organisatie van na- en buitenschoolse activiteiten: 							

Crea boem

-- Crea boem: 25 ateliers

“na school...”

Begeleiding: Rachida Mechal, Julienne Kumangedi, Mieke De Bisschop, Wim Carels, Beron Kamanzi Gomonza
Telkens op woensdagnamiddag wordt er een beeldend atelier ingericht. Kinderen tussen 6 en 12 werken met plastische materialen.
Tweedimensionele en driedimensionele vormgeving.
Deze creatieve sessies worden telkens ingeleid met verhalen en beeldmateriaal en worden gelinkt aan grote figuren uit de plastische kunsten.
Belangrijke aandachtspunten in dit atelier zijn:
-- sfeerschepping
-- naar verhalen luisteren en verhalen zelf maken
-- het speels aanleren van het Nederlands
-- aandacht voor het individu
-- leren in groep werken
-- het leren appreciëren van de creatieve vaardigheden door het resultaat de gepaste aandacht te geven
-- toonmoment
-- groepstentoonstelling
-- inpassen in de themawerking van Beeldenstorm.
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Crea boem:
Aantal

Leeftijd

Gem.

Gem.
4-6
6-7
7-8
9-10
11-12

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand
Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend
aantal gezinsleden:

Beroep ouders
ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende
op rust

♀ ♂ Stad - Gemeente

Wijk

5

6

Kuregem

5

6

Anderlecht

5 Maghrebijns
3 Afrikaans
3 Afrikaans

Totaal
Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week Aantal ateliersessies in 2012 Aantal ingeschreven Totaal aantal Atelierparticipaties

crea boem

14.00-16.00

1

25

11

17

275

Kookatelier:

			Begeleiding: Rachida Mechal
Op woensdagnamiddag kunnen een 3-tal kinderen terecht in het kookatelier van Beeldenstorm. De kinderen krijgen hier de gelegenheid om
basiskeukenvaardigheden aan te leren. De aandachtspunten in dit atelier zijn:
-- gezonde voeding: gebruik van fruit in smakelijke vieruurtjes, toepassingen met minder suiker
-- hygiëne
-- wegen en verhoudingen
-- taal, buurtontwikkeling: boodschappen worden in de buurt gedaan, kinderen leren omgaan met andere talen, vertalen
naar het Nederlands
-- presentatie.
Aantal Leeftijd
Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand
Beroep
♀ ♂ Stad - Gemeente Wijk
Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend

Gem.
3

Gem.
6-12

Totaal

ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende - op rust

2

1

2

1

Anderlecht

Kuregem

2 Afrikaans
1 Maghrebijns

3

Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week Aantal ateliersessies in 2012 Aantal ingeschreven Totaal aantal Atelierparticipaties

kookatelier

14.00-16.00

1

25

3

18

75

Mixed media-ateliers voor kleuters: 25 ateliers

Ateliers werden georganiseerd op dinsdagavond, van 15u30 tot 17u00: zeventien kinderen van de laatste kleuterklas ondergaan een crea-atelier. In
dit atelier willen we de kinderen prikkelen met de verschillende muzische expressievormen en willen we de peuters ook wat laten wennen aan ons
huis, met het oog op de intensere ontmoetingen bij hun overgang naar hert eerste studiejaar.
De peuters verplaatsen zich in de wijk.
De activiteiten bevatten eenvoudige knutsel- en tekenopdrachtjes.
De begeleiding gebeurt door één medewerker van KIK en een medewerkster van Beeldenstorm.
Bijzondere aandacht wordt er geschonken aan de uitbreiding van de Nederlandse woordenschat van de kinderen. Kinderen oefenen al spelenderwijs.
Materialen die gebruikt worden tijdens deze sesssies zijn ondermeer:
-- Kleurenbeest, waarbij wij vanuit een verhaal omgaan met collage. 					
		
Begeleiding van dit atelier: Mieke De Bisschop, Wim Carels, Beron, Julienne
We merken in deze groep een aantal hyperkinetische kinderen en een paar kinderen met gedragsstoornissen. Rust brengen in de groep is dus een
eerste werkpunt. Verschillende methodes worden hiertoe aangewend:
-- werken met verhalen, via een verhaalmethode waarbij cartoonachtige tekeningen bepaalde emoties opwekken, maken
de kleuters hun eigen verhaal,
-- dit verhaal gaan zij vervolgens uitbeelden, tekenen, knutselen of zingen,
-- relaxatie-oefeningen: kinderen krijgen relaxatietapijtjes en worden begeleid in het beluisteren van klanken en muziek via
basis yogaoefeningen.
Aantal Leeftijd
Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand
Beroep
♀ ♂ Stad - Gemeente Wijk
Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend

Gem.
17

Totaal

Gem.
5-6

ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende - op rust

4 Afrikaans
8 Maghrebijns
2 Belg
3 Medeteriaan
17

9

8

9

8

Anderlecht

Kuregem

Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week Aantal ateliersessies in 2012 Aantal ingeschreven Totaal aantal Atelierparticipaties

kleuters

15.30-17.00

1

25

17
19

425

Fonkel(g)oud en splinternieuw: 25 zangateliers onder voorbehoud

Er bleek in 2012 geen interesse meer voor dit atelier. De continue wissel van het onderwijzend personeel van het BUSO Zaveldal is mede de oorzaak
van het niet verder organiseren van dit atelier. Dergelijk atelier is gezien de doelgroep gefragiliseerde jongeren zeer onderhevig aan
schommelingen.

Ateliers tijdens de schoolvakanties
Geen aanvraag ontvangen.

Begeleiding op verzoek van creatieve processen in het Jeugdwerk i.s.m. JES en WMKj’s

Geen aanvraag ontvangen. Er werden wel een 80-tal hogeschoolstudenten gedurende 4 maanden begeleid met hun oefeningen Agogiek VUB.

Atelier
Mixed media kleuters
Fonkel(g)oud en splinternieuw onder voorbehoud
Creaboem
Culicure (kookatelier voor kinderen)
Ateliers tijdens schoolvakanties
Begeleiding jeugdwerk
Totaal

Gevraagd in convenant
25 ateliers
25 ateliers
25 ateliers
op aanvraag
75
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Uitgevoerd
25 ateliers
0
25 ateliers
25 ateliers
geen aanvraag
3 begeleiding 80 hogeschoolstudenten
78

verschil

+3

-- Ceramiekatelier, wekelijks, 33 ateliers
-- Dansen à la carte, 3x per maand, 20 ateliers
-- Op maat geknipt - creatief naaiatelier, wekelijks, 23 ateliers
-- Zangatelier voor senioren (onder voorbehoud)
-- 24karaat & +: maandelijks artistieke salons door vakspecialisten en kunstenaars, gekoppeld aan het jaarthema
“1000 jaar Sint Guido”.

beelden & verbeelden
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Dansen à la carte
Henriette Roth staat reeds jaren garant voor een gedegen aanpak van alle onderdelen met betrekking tot ballroom, classic, standaard- en moderne
dansen. Deze dame heeft een haast encyclopedische kennis ter zake en weet jong en oud, soepel en minder soepel, te leiden in ritme en beweging.
Mede door de grote televisiebelangstelling voor de danssport krijgt ons atelier ook wat belangstelling van een aantal jongeren.
Ook in 2012 wisten de dansers zich verdienstelijk te maken tijdens onze nieuwjaarsreceptie en door het uitvoeren van verschillende demonstraties,
donderdagavonden juli-augustus, Boerenmet Abattoir Anderlecht. De nieuwjaarsreceptie is mede dank zij dit atelier uitgegroeid tot een dansevenement.
Het niet meer toegankelijk stellen van de polyvalente ruimte in de Curo-Hall heeft er echter toe geleid dat we wegens een gebrek aan ruimte aan een
maximum bezetting zitten van onze oefenruimte.
Het gebrek aan een grotere oefenruimte is dan ook een belangrijk pijnpunt in dit atelier. Het uitwijken naar een andere “danszaal” geniet geen belangstelling. De participanten houden van de sfeer op Beeldenstorm, de mooie binnenkoer en de oude stemmige lokalen, de nostalgie van een
dorpsschool heeft een plaatsje in hun hart veroverd.

Aantal

Leeftijd

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand

Beroep

♀ ♂ Stad - Gemeente

Gem.
8

Gem.
20-30

8 België

5 op rust

7

30-40

6 West Europa

40-50
50-60
62-70
70-75
75+
Totaal

Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend

5 gehuwd/
samenwonend
9 ongehuwd/
alleenstaand

ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende - op rust

7

1 Jette

6 werkend

5 Molenbeek

2 student
1 werkzoekende

1 Brussel
1 Dilbeek
2 Ternat
2 Vilvoorde
2 Anderlecht

13 België
1 West Europa
28

7

Wijk

7

Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week Aantal ateliersessies in 2012 Aantal ingeschreven Totaal aantal Atelierparticipaties

Dans

Zondag 15u-17u

1

26

14
22

208

Op Maat Geknipt:
Bah Seidou is de man die zich na een tewerkstellingsperiode als Art. 60 wist te ontpoppen tot een gedreven “meester kleermaker”, die niet enkel over
de gave beschikt om zijn kunsten op een vlotte manier in de praktijk om te zetten, maar eveneens over de kwaliteiten om zijn gave over te dragen
aan anderen. Seidou leidt wekelijks een naaiatelier. Een vijftal vrouwen leren hier de knepen van het vak en kunnen hierdoor op een prijsbewuste en
creatieve manier hun kroost van kleding voorzien.De participanten van dit atelier zijn zeer tevreden over de vaardigheden en de methodische aanpak.
Ook in dit atelier is het plaatsgebrek een pijnpunt en is een uitbreiding van het machinepark wenselijk.

beeldenstorm

op maat geknipt
taillé sur mesure

Aantal

Leeftijd

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand

Beroep

♀ ♂ Stad - Gemeente

Gem.
2

Gem.
20-30

9 Maghrebijn

2 OCMW

12

5

30-40

2 Afrikaan

4

40-50
50-60

1 Belg

1

62-70
70-75
75+

Totaal

Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend

10 gehuwd/
samenwonend
2 ongehuwd/
alleenstaand

ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende - op rust

Wijk

6 Anderlecht

8 huisvrouw

1 Neder-over-Heembeek

1 werkzoekende
1 ziekte
uitkering

1 Watermaal-Bosvoorde
1 Koekelberg
1 Elsene
1 Brussel
1 Sint-Joost-ten-Node

10 Belg
12

12

Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week Aantal ateliersessies in 2012 Aantal ingeschreven Totaal aantal Atelierparticipaties

Op maat
geknipt

Maandag 9u-12u
13u-17u

2

60

12

23

240

beeldenstorm

op maat geknipt
taillé sur mesure
24

Ceramiekatelier:
Begeleiding: Eleni Paschalidis, Malanka Lannoye, Jentel Wuyttack.
Dit atelier is het langstlopende reguliere aanbod van Beeldenstorm en mede hierdoor heeft het zich onpopt tot een kwalitatief en begeesterd project
van onze Beeldenstormwerking. Onze trouwe atelierparticipanten trekken jaarlijks een aantal nieuwelingen aan via de participatie aan onze
themaprojecten.
Voor “Het beest in de mens” werden een aantal fraaie ontwerpen vervaardigd die hun plaats zullen krijgen in de slottentoonstelling van dit groots
evenement.

♀ ♂ Stad - Gemeente

Aantal

Leeftijd

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand

Beroep

Gem.
4,4

Gem.
20-30

1 Aziatisch

2 werkende

1 Anderlecht

30-40

1 West-Europees

1 werkzoekende

1 Bertem

40-50
50-60
62-70
70-75
75+

4 Belg

3 op rust

1 Tervuren
1 Jette
1 Schaarbeek
1 Evere

Totaal

Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend

5 gehuwd/
samenwonend
1 ongehuwd/
alleenstaand

ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende - op rust

6

Wijk

6

Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week Aantal ateliersessies in 2012 Aantal ingeschreven Totaal aantal Atelierparticipaties

Ceramiek

Vrijdag 10u-12u
Vrijdag 13u- 16u

2

30
30

6
6
25

180
180

=

360
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24 karaat & +
-- 20 januari 2012: Nieuwjaarsreceptie
-- 15 februari 2012: Zvezdoliki ensemble - Sylvia Plath
-- 18 april 2012: Zvezdoliki ensemble - Anna Akmatova
-- 6 juni 2012: Zvezdoliki ensemble
-- 2 & 3 2012 november: Joy Wellboy
-- 2 november 2012: Melting Point
-- 19 december 2012: Melting Point

27

De nieuwjaarsreceptie, 20 januari 2012
Vrienden van Beeldenstorm,
Welkom op onze nieuwjaarsreceptie, waarbij wij gewoontegetrouw een overzicht geven van onze werkzaamheden van verleden jaar.
Het jaar dat in het teken stond van Erasmus’ Lof der Zotheid, genieten van de waanzin:
voluptas stultitiae
In een tweede deel geven we een vooruitblik op onze toekomstplannen naar aanleiding van de 1000 jaar Sint Guido-viering. Maar vooraleer deze
feestelijke avond in te zetten wil ik u onze eregast voorstellen en dit naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van Pacheco Art Forum.
Dames en heren, onthaal haar met een hartelijk applaus als waardering voor haar moed en zelfopoffering.
Helga Vanhoutem in het voetlicht graag.
Onze Anderlechtenaar Jacques Brel in gedachten houden we er aan u op zijn manier te bedanken:
Je vous ai apporté des bonbons.
Een volgende nieuwe gast op onze nieuwjaarsreceptie is de Algemeen Directeur van Levenslust, de heer Rob Gebuers. Eind 2011 werd er een samenwerking afgesproken met Levenslust zodat Beeldenstorm haar artistiek sociale economieproject verder kon uitbouwen. We vangen daarbij twee
vliegen in een klap want Beeldenstorm zal haar kunsteducatieve werking ook aan het schoolaanbod van Levenslust aanbieden. Een win-win situatie
waarbij we zullen trachten banden te smeden tussen de kinderen uit Levenslust en onze Anderlechtse jeugd.
Deze groene oase zal de Beeldenstormers zeker inspireren en ten gepaste tijd zullen we het dan ook niet nalaten om ook daar artistieke evenementen
te organiseren. Mijnheer Gebuers, wil u ons enthousiasme en onze dankbaarheid mededelen aan de ganse leefgemeenschap van Levenslust.
Bij aanvang van dit tweede gedeelte van deze avond, graag even stilstaan bij de 1000 jaar Sint Guido-viering.
Beeldenstormen en heiligen, is dit verenigbaar?
Wat op het eerste aanzicht een dilemma bleek, wisten we om te buigen naar een leuke oefening,
“waarvoor staat deze Guido?” en al vlug werd de link gelegd naar beestjes, klokkenluiders en reizigers. Het beest in de mens, de mystiek en de donkere
kant van de mens kwam ons langzaam voor de geest.
Hieruit wisten we een aantal projecten te distilleren. We brengen jullie nu een korte impressie.
Zeker is dat wij tijdens dit millennium de hedendaagse mens ernstig in vraag zullen stellen en hopelijk geniet u mee van ons vrij onderzoek.
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Nieuwjaarsreceptie, 20 januari
Aantal

Leeftijd

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand

Beroep

♀ ♂ Stad - Gemeente

Gem.
20
40
120
70
20

Gem.
20-30
30-40
40-50
50-60
62-70
70-75

130 Belg
59 Maghrebijn
31 Afrikaan
18 Oost-Europeaan
32 Andere

/

/

/

/

270

/

/

/

/

Totaal

Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend

ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende - op rust

Actieve participaties

Receptieve participaties

0

270

29

125 Anderlecht
16 Schaarbeek
23 Molenbeek
25 Brussel-centrum
52 Brussel-rand
29 Andere

Wijk

U IT NODIGING
I N VI TATI O N
Beeldenstorm vzw vous souhaite une nouvelle année pétillante et a le
plaisir de vous convier à la réception du vendredi 20 janvier 2012 à 19:00.

Beeldenstorm vzw wenst u een spannend en kleurrijk nieuwjaar en nodigt
u uit op haar nieuwjaarsreceptie op vrijdag 20 januari 2012 om 19:00.

v.u./e .r.: N. Honinckx - Bergensesteenweg 145 C ha us sée d e Mons - 107 0 And erlecht











PROGRAMME
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PROGRAMMA

J&-:?-437516/,77:76B->77:B1<<-:-66-3-0:1;<1)-6;

-6,77:,-B)3-4123-6):<1;<1-3,1:-+<-=:137616+3@

J$-:=/*41378,-)+<1>1<-1<-6&74=8<);#<=4<1<1)-76#-6; 
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CETTE INVITATION AINSI QUE LES MEILLEURS VŒUX QUI L’ACCOMPAGNENT
VOUS SONT OFFERTS PAR

J-+76;-14,O),5161;<:)<176-:5)6-66-3-&--:4--<'15

J-;5-5*:-;,-4O);;-5*4E-/E6E:)4--<4O16;81:)<-=:13,---4,-6;<7:5

J-8-:;766-4,,66-7:-):<:)015);;-54-61:-/7:A-6:1-<<-14,-

*:)/15-44-1-3-70)5-, :1)6)")+01,)#-I,7=#-5#10)5-'15-<'15
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DE BESTE WENSEN EN DEZE UITNODIGING WORDEN U AANGEBODEN DOOR

J-4-,-6>)6,-:)),>)6*-;<==:-:5)6-66-3-&--:4--6'15

J-*-B1-4-:>)6>B?--4,-6;<7:513

J-4-,-6>)6,-)4/-5-6->-:/),-:16/

J-<8-:;76--4,,66-7:-):<:)015);;-54-61:-/7:A

-6:1-<<-14,-*:)/15-44-1-3-70)5-, :1)6)")+01,)

#-I,7=#-5#10)5-'15-6'15

J->:12?1441/-5-,-?-:3-:;-:<)>1,:5)-)6=+-)6):1-

=+1)--6<2-1-!)=4-6!74

J-8:7.-;;7:-6>)6,-&%>-4A6--)6!)=4-66-3-=41-

):1-"-16--.-:<):1'144-5-6'15

J-<12,-4123-5-,-?-:3-:;,-&%;<=,-6<-6;<-*)+0-47:/7/1-3

,-&%$ 76,-416/-<))4>)):,1/0-1,:)6;,-&%;<=,-6<-65);<-:

:1516747/1-);*4-;<1>)4,-;6.)6<;74-<<--6)61-4





6>1<E,O0766-=:C4O7++);176,-4-=:,1@1F5-)661>-:;)1:-:<1;<1-37:=5!)+<-<-41-:;





:-/-67,1/,-66)>0=62):1/*-;<))6:<1;<1-37:=5!)+<-<-41-:;





LIEU
--4,-6;<7:5L0)=;;E-,-76;





PLAATS
--4,-6;<7:5>B?L-:/-6;-;<--6?-/




RÉSERVATION
-:+1,-+76P:5-:)>)6<4-2)6>1-:  
5)14;-+:-<):1))<*--4,-6;<7:5*-L$E4 




RESERVEREN
-41->-=?))6?-B1/0-1,-60-<))6<)48-:;76-6<-*->-;<1/-6>77:2)6=):1  
5)14;-+:-<):1))<*--4,-6;<7:5*-L$-4 
  

L 6,-:4-+0<



 

L 6,-:4-+0<

PARTNERS / PARTENAIRES

J-8):<6-:;>)60-<=4<==:*)63-<-6<:=5>77:)5)<-=:3=6;<-6(166-5)-5--6;+0)8;0=1;-"16+3

J-8):<6-:;>)6--4,-6;<7:55-<--6;8-+1)4->-:5-4,16/>77:&#<-,-6.76,;& 6,-:?12;

:);5=;0=1;+),-51-?77:,-65=B1-36,-:4-+0<+),-51->77:*--4,-6,-3=6;<-66,-:4-+0<

20 januari/janvier 2012 - 19:00

&%/7/1-3&%:1516747/1--60-<$ 76,-416/-<))4>)):,1/0-1,:)6;1-6;<=4<==:&%

=4<==:,1-6;<6,-:4-+0<-6,--5--6<-4123-*1*417<0--3>)66,-:4-+0<J- 'O;>)66,-:4-+0<

& :=;;-41-6;< 6,-:?12;-61-6;<=4<==:>)6,-/-5--6<-6,-:4-+0<74>;+0-8-6-7874,)8)/-

#+0)):*--374-6*--3-614*--3 =,-:-6:)),:=;;-4-<=1;>)6,--6;%61-&:12B1661/-&-:-61/16/-6

,-*=:/-5--;<-:-60-<;+0-8-6+744-/->)6,-/-5--6<-6,-:4-+0<

=;<1<1-0=1;4;-6-);*4)/1+-6,-)<176)4-7<-:12J$-4->14,-:16/?163-4
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Zvezdoliki ensemble - Anna Akmatova, 18 april
Aantal

Leeftijd

Gem.
45
6

Gem.
20-30
30-40
40-50
50-60
62-70
70-75
75+

9

Totaal

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand

Beroep

51 Belg
9 andere

/

Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend

/

ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende - op rust

♀ ♂ Stad - Gemeente

Wijk

3 andere
11 Brussel rand
8 Brussel
3 Anderlecht
60

/

/

40 20

Actieve participaties

Receptieve participaties Zvendoliki lezing Michael Whitburn

6

60

Professor Michael Withburn gaf toelichting over de rebelse poëzie van Sylvia Plath
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Z V E Z D O L I K I ensemble
Dit ensemble onder leiding van Oriana Dierinck, Beeldenstormartiest,
verbonden aan onze partner de Muziekacademie van Anderlecht, stelt
een reeks van 4 concerten samen. Iedere componist wordt gelinkt: aan
een “klokkenluider” van zijn tijd. De klokkenluiders van dienst zijn
telkens straffe madammen, die men destijds gerust als heks kon verslijten.

KLOKKENLUIDER OOSTEN:

ANNA AKMATOVA

muziek van: Stravinsky, Gubaidulina, Dohnànyi, Lourié, Tchaikowsky
voorafgaande lezing door:

MARIE-REINE BLOMMAERT

° E. Dohnànyi

Serenade op. 10

° I. Stravinsky

“Elegy”

viool – altviool – cello
altviool solo

° S. Gubaidulina

“Allegro rustico” “Sounds of the forest”

fluit – piano

° A. Lourié

“La flute à travers le violon”

fluit – viool

° P. I. Tchaikowsky

Pianotrio in A op. 50

viool – cello – piano

v. u . : N . Ho ni n ck x - B er gen se ste en weg 14 5 - 1 0 7 0 A n d er lech t

(één beweging)

Z V E Z D O L I K I ensemble

Oriana Dierinck

fluit

Paulina Sokolovska

viool

wOEnsDag 18 aprIL 2012 – 19:00

Katelijne Onsia

altviool

Beeldenstorm – Bergensesteenweg 145 – anderlecht

Elke Wynants

cello

Nicolas Callot

piano
KLOKKEnLuIDEr OOsTEn:

reserveren: secretariaat@beeldenstorm.be – 02 / 523 43 50

voorafgaande lezing door:

4/4 van deze reeks voordrachten en concerten:
0 6 JUNI 2 0 1 2 : K L OK K E NL UIDE R Z UID EN :

anna aKmaTOVa

muziek van: stravinsky, gubaidulina, Dohnànyi, Lourié, Tchaikowsky

marIE-rEInE BLOmmaErT

O R I A NA FA L L AC I

B e e ld e n s to r m – B e r g e n s e s te e nw eg 145 – Ander lecht
me e r in fo:
www.b e e ld e n s t or m.be
www. z ve z d o l iki.be

windroos
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Zvezdoliki ensemble, 18 april 2012
Aantal

Leeftijd

Gem.
12
5
17
4

Gem.
20-30
30-40
40-50
50-60
62-70
70-75
75+

Totaal

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand

Beroep

32 Belg
6 andere

/

Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend

/

ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende - op rust

♀ ♂ Stad - Gemeente

8 Anderlecht
2 andere
12 Brussel rand
16 Brussel
38

/

/

29 9

Actieve participaties

Receptieve participaties concert Zvezdoliki

5

32

						
Professor Marie-Reine Blommaert gaf toelichting over Anna Akmatova

35

Wijk

36

Zvezdoliki ensemble, 6 juni 2012
Aantal

Leeftijd

Gem.

Gem.
20-30
30-40
40-50
50-60
62-70
70-75
75+

15
20
8

Totaal

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand

Beroep

37 Belg
6 andere

/

Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend

/

ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende - op rust

♀ ♂ Stad - Gemeente

3 andere
14 Brussel rand
21 Brussel
5 Anderlecht
43

/

/

33 10

Actieve participaties

Receptieve participaties concert Zvezdoliki

8

43
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Wijk

Gala van de Vortige Trekhond, 2-3 november

Gala van de Vortige Trekhond
Dit gala zal doorgaan op 2 en 3 november 2012 in Zinnema
Veeweidestraat 24-26 te 1070 Anderlecht,

2 november 2012:
19.30 uur: Melting Point kwintet met bandoneon, viool, piano, gitaar en contrabas.
Bont internationaal gezelschap dat versmelt tot een wervelende tango. Vol passie.
eet meer friet!

20.15 uur integrale vertoning soap ”Vzw trekhond” 5 kortfilms van Beeldenstorm
met in de hoofdrol Eddy Vereycken, Kurt Defrancq en Veerle Magerman.
21.35 uur vernissage van de fototentoonstelling van Wim Janssens
Surfing the airwaves, looking for gold ... Deze tentoonstelling is te bezichtigen

Gala van de
Vortige Trekhond

tot 5 november 2012 (gesloten op zondag).

21.50 Joy Wellboy: Surfing the airwaves, looking for gold ...
kortfilms met live-soundtrack.
21.50 reprise concert Melting Point
3 november 2012:
14.00 uur reprise integrale vertoning soap ”Vzw trekhond” 5 kortfilms van Beeldenstorm
met in de hoofdrol Eddy Vereycken, Kurt Defrancq en Veerle Magerman.
21.15 Joy Wellboy Surfing the airwaves, looking for gold ...
kortfilms met live-soundtrack.
Tussen alle bedrijvigheden in de Foyer: concert cucu door dj Praline
Catering door “La déçadence en équilibre aan democratische prijzen.
Bijdrage in de onkosten 5€

www.beeldenstorm.be

www.concertathome.be
Concert@home
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reservatie mogelijk 02/523.43.50 secretariaat@beeldenstorm.be

verantwoordelijke uitgever Nik Honinckx Bergensesteenweg 145,1070 Anderlecht

Beeldenstorm, Concert@home en “deMensnu” brengen u het

pour nos amis Francophones la muzique est universelle et le soap est soutitré

De kringwinkel Televil, de partners van het cultuurbanket: Zinnema,
Gemeenschapscentrum De Rinck, het Erasmushuis, de Academie voor Muziek,
Woord en Dans Anderlecht, Academie voor Beeldende Kunsten Anderlecht,
Cultuurdienst Anderlecht en de Gemeentelijke Nederlandstalige Bib. van Anderlecht,
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Veeweidestraat 24-26 te 1070 Anderlecht,

2 november 2012: 20.15 uur: integrale vertoning soap
3 november 2012: 14.00 uur: reprise integrale vertoning soap

Vzw Trekhond
L’asbl Trekhond est une petite association artistique et sociale qui est en
même temps un atelier d’économie sociale dans le quartier bruxellois de
Cureghem.
Un film réalisé par l’équipe artistique de Beeldenstorm.
Vzw Trekhond est géré par un directeur on ne peut plus flamboyant, un rôle
assuré par Eddy Vereycken.
La survie de l’asbl contraint à des pratiques ‘hors limites’.
Derrière chaque homme fort se dissimule une femme sûre d’elle:
“Framboosje” est dans cette série le rocher dans la tempête. Ce rôle est
interprété par Veerle Magerman; dans la vie, elle est administratrice de
l’asbl Beeldenstorm.
Dans cette série, le casse-pieds de service n’est autre que Bartje: le neveu
de Framboosje, un rôle joué par Kurt Defrancq.
De nombreux rôles ont en outre été confiés aux visiteurs et au personnel
de l’asbl Beeldenstorm ainsi qu’aux collaborateurs de diverses associations
amies.
120 minutes de divertissement sans rime ni raison avec un clin d’œil aux
collègues du monde socioculturel.
Tout cela filmé dans le “Grand Bruxelles” avec la collaboration de nombreux
partenaires, dont le Kringwinkel Televil de Vilvorde.

(t) +32 2 555 06 00 welkom@zinnema.be
5€

2 novembre 2012: 20h10: représentation intégrale de la série “Vzw Trekhond”.
3 novembre 2012: 14h00: représentation intégrale de la série “Vzw trekhond”.

Gala van de Vortige Trekhond

www.beeldenstorm.be
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Mogelijkheid tot reserveren - réservation possible 02/523.43.50 secretariaat@beeldenstorm.be

verantwoordelijke uitgever Nik Honinckx Bergensesteenweg 145,1070 Anderlecht

Vzw Trekhond
vzw Trekhond brengt ons het verhaal van een kleine, sociaal artistieke
vereniging en tevens werkplek voor sociale
economie in het Brusselse Kuregem.
Een film gerealiseerd door het artistieke team van
Beeldenstorm.
Vzw Trekhond wordt gerund door een uiterst flamboyante directeur, een rol
waargenomen door Eddy Vereycken.
De overleving van vzw Trekhond dwingt tot grensverleggende praktijken.
Achter iedere sterke man staat een zelfzekere vrouw:
“Framboosje” is in deze reeks de rots in de branding. Deze rol wordt vertolkt
door Veerle Magerman; in het echte leven is zij bestuurslid van de vzw
Beeldenstorm.
““The pain in the as”” in deze soap is Bartje: het neefje van Framboosje.
Deze rol wordt gespeeld door Kurt Defrancq.
Verder werden er talrijke rollen toebedacht aan de
bezoekers en de personeelsleden van vzw Beeldenstorm en aan de
medewerkers van verschillende bevriende verenigingen.
120 minuten klinkklare onzin met een knipoog naar de collega’s uit het
sociaal culturele veld.
Dit alles gefilmd in “Groot Brussel” met de medewerking van talrijke partners
waaronder Kringwinkel Televil Vilvoorde.
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Bont internationaal gezelschap dat versmelt tot een wervelende tango.
Vol passie.
Melting Point is een bont internationaal gezelschap van vijf musici die hun
diverse muzikale grondstoffen laten versmelten tot een wervelende tango.
De zinderende kracht van Piazzolla’s muziek - een smeltkroes van
Argentijnse folklore, tango, jazz, Bach en hedendaagse klassieke muziek vormt het kloppende hart dat de muzikanten met elkaar verbindt. Hun
debuut in het voorjaar van 2012 smaakte naar meer: het kwartet werd een
kwintet, en Melting Point was geboren! Vol passie gooien Gerardo Agnese
(bandoneon), Isabelle Decraene (viool), Griet Grypdonck (piano),
Benjamin Sauzereau (gitaar) en Joris Vanvinckenroye (contrabas) zich in
dit wonderbaarlijke Argentijnse avontuur.

Compagnie internationale bigarrée qui fusionne les genres en un tango
tourbillonnant. Pleine de passion.
Melting Point est une compagnie internationale composite de cinq
musiciens qui mélangent leurs divers talents en un tango endiablé. La force
renversante de la musique de Piazzolla – un cocktail de folklore argentin, de
tango, de jazz, de musique de Bach et de musique classique contemporaine
- forme le cœur battant qui relie les musiciens entre eux.
Leurs débuts au printemps 2012 étaient prometteurs: le quartet devint
quintet, Melting Point était né! C’est avec passion que Gerardo Agnese
(bandonéon), Isabelle Decraene (violon), Griet Grypdonck (piano),
Benjamin Sauzereau (guitare) et Joris Vanvinckenroye (contrebasse) se
sont jetés dans cette merveilleuse aventure argentine.

programme à la carte:
prepàrense
retrato de Milton
tangata
contrabajissimo
mumuki
revirado
la muerte del angel
soledad
soledad de Suite Lumière
zita
adios nonino
resureccion del angel

Gala van de Vortige Trekhond
Veeweidestraat 24-26 te 1070 Anderlecht,
(t) +32 2 555 06 00

welkom@zinnema.be

www.beeldenstorm.be

www.concertathome.be
Concert@home

2 november 2012:
19.30
21.50: reprise
5€
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Mogelijkheid tot reserveren - réservation possible 02/523.43.50 secretariaat@beeldenstorm.be

verantwoordelijke uitgever Nik Honinckx Bergensesteenweg 145,1070 Anderlecht

Melting Point

foto Wim Janssens Surfing the airwaves, looking for gold ...

43

Three months California.
Three months in search of extremes.
Extremes in the street scene,
extremes in the landscape,
extremes in the weather.
That was the mission we imposed on ourselves and that was the
interpretation we wanted to give to our project for Beeldenstorm,
searching for “the beast in the man”.
With this mission we travelled through the nature and the cities of
America’s most beautiful state.
The limpid light of San Francisco.
The deathly silence of Death Valley,
The neon madness of Las Vegas …
From heaven to hell and back again.
We encountered the strangest people and the most beautiful
deserts. Travelling under the sun, with 30 degrees, and a day later
being hit by a snowstorm.
These are days you will never forget. The places, colours, sounds
and events which attracted or appalled us the most have been
recorded in 11 short movies with accompanying soundtracks. To
make our reports even livelier, we mounted the movies straight
away. Mostly we were working in a motel, sometimes even in a
tent! Beeldenstorm, our “house for the people” got a movie every
two weeks and immediately published them
on the worldwide web.
All short movies will now be shown together for the first time,
accompanied by a live concert.
Preceding this concert, we cordially invite you to the opening of an
exhibition of the work of Wim Janssens, who is both photographer
and the Wellboy in the duo Joy Wellboy.

Trois mois en Californie.
Trois mois en quête d’extrêmes.
D’extrêmes dans la rue,
D’extrêmes dans le paysage,
D’extrêmes dans la météo.
C’est la mission que nous nous étions fixée et le thème que nous
voulions traiter dans notre projet pour Beeldenstorm: en quête de
‘l’animal en l’homme’.
C’est avec cette mission à l’esprit que nous avons parcouru la
nature et les villes du plus bel état d’Amérique.
La lumière limpide de San Francisco,
Le silence de mort de Death Valley,
La folie des néons à Las Vegas...
Du ciel en enfer et vice versa.
Nous avons rencontré les individus les plus originaux et les plus
beaux déserts. Nous avons voyagé sous le soleil, à 30 degrés…
avant d’être confrontés un jour plus tard à une tempête de neige.
Ce sont des journées que nous n’oublierons jamais. Les endroits,
les couleurs, les sons et les événements qui nous ont le plus
séduits ou le plus rebutés, nous les avons ‘mis en boite’ en 11
courts métrages accompagnés de leur bande sonore.
Pour rendre l’ensemble encore plus vivant, nous avons monté
les films sur place. Cela se faisait généralement dans un motel et
parfois même dans une tente! Beeldenstorm, notre “maison de
l’homme”, a reçu toutes les deux semaines des courts métrages
qui se sont vus octroyer une place sur le net dans le monde entier.
Tous les courts métrages sont présentés pour la première fois et
accompagnés d’un spectacle live.
Avant ce spectacle, nous avons le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition du photographe Wim Janssens, qui est aussi
le Wellboy du duo Joy Wellboy.

Veeweidestraat 24-26 te 1070 Anderlecht, (t) +32 2 555 06 00 welkom@zinnema.be 5€
2 novembre - 2 novembre 2012
21.35: vernissage de l’expo photos de Wim Janssens Surfing the airwaves, looking for gold ... accessible jusqu’au 5 novembre 2012 (fermée le dimanche).
vernissage van de fototentoonstelling van Wim Janssens Surfing the airwaves, looking for gold ... te bezichtigen tot 5 november 2012 (gesloten op zondag).
21.50: concert Joy Wellboy: Surfing the airwaves, looking for gold ...
3 november - 3 novembre 2012
Gala van de Vortige
21.15: concert Joy Wellboy Surfing the airwaves, looking for gold ...

wwwbeeldenstorm.be
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Surfing the airwaves, looking for gold ...

Drie maanden California.
Drie maanden op zoek naar extremen.
Extremen in het straatbeeld,
extremen in het landschap,
extremen in het weer.
Dat was de opdracht die wij onszelf hebben opgelegd en dat was
de invulling die wij wilden geven aan ons project voor Beeldenstorm: op zoek gaan naar “het beest in de mens”
Met die missie trokken we door de natuur en de steden van de
mooiste Amerikaanse staat .
Het heldere licht van San Francisco,
De doodse stilte van Death Valley,
de neondrukte van Las Vegas...
From heaven to hell and back again.
We kwamen de vreemdste mensen en de mooiste woestijnen
tegen. Reizen onder de zon , bij 30 graden om een dag later in
een sneeuwstorm terecht te komen.
Het zijn dagen die je nooit meer vergeet. De plekken, de kleuren,
de klanken en gebeurtenissen die ons het meeste aantrokken of
verafschuwden hebben we met hart en ziel ingeblikt in 11 kortfilms
met bijbehorende soundtracks.
Om het geheel nog levendiger te maken werden de films ter
plekke gemonteerd. Meestal gebeurde dat in een motel en soms
in een tent! Beeldenstorm, ons “huis van de mens”, kreeg om de
twee weken kortfilms die een plaats kregen op het wereldwijde
net. Alle kortfilms worden voor de eerste keer vertoond en begeleid met een liveoptreden.
Voor dit optreden nodigen wij jullie graag uit op de opening van
de tentoonstelling van fotograaf Wim Janssens , die tevens de
Wellboy is van het duo Joy Wellboy.

wijkfeest van “1001 Kuregemse Vertellingen”
De organisatie van het wijkfeest van “1001 Kuregemse Vertellingen”, apotheose van de sociaal-artistieke en kunsteducatieve activiteiten met partners
uit de buurt en aan de hand van toonmomenten van verschillende producties die gegroeid zijn vanuit de buurtwerking.

beelden & verbeelden

Maart 2012 werd er gestart met de inrichting van een wijktuin. Deze wijktuin werd aangelegd op de plek waar we het jaarlijks wijkfeest organiseerden,
het Curo-Park. Bij de inrichting van deze tuin werden wij niet bevraagd. De voldongen feiten hebben als gevolg dat door het inpassen van zwaar
meubilair, plantenbakken en monumentale constructies het totaal onmogelijk is om deze plek te benutten voor dergelijke evenementen. Andere
plaatsen zijn in de buurt niet voorhanden. Een alternatief zochten we dan in het 1ste “Gala van de Vortige Trekhond”. Gedurende twee dagen werd er
een overzicht getoond van de creatieve werkzaamheden die zich ontpoppen in Beeldenstorm.
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Melting Point, 19 december 2012
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Een kunstenparkoers voor de Sint Guido-site: Animalia (i.s.m. DKO Anderlecht)
We werden genoodzaakt om af te zien van ons voornemen om deze installatie uit te bouwen rond de Sint-Guidokerk. Wij kozen als alternatief de uitbouw van dit parkoers langs het kanaal tijdens het evenement Kampokanall. Aansluitend werd ook de aanzet van “het beest in de mens” getoond.
													

Een kunstenparkoers voor en door de wijk en kanaalzone:
“Het beest in de mens” in samenwerking met Zinnema en het Anderlechtse Cultuurbanket.
De zeer laattijdige uitbetaling van de subsidie voor dit evenement (één jaar na toekenning door de VGC) heeft voor heel wat vertraging gezorgd in de
realisatie ervan.
Daarnaast werd er geen enkele bijkomende subsidie vergaard voor de uitvoering van al dit fraais. We konden evenwel rekenen op de morele steun
van de partners uit het Cultuurbanket. Zinnema leverde vooral een logistieke bijdrage; de Academie voor Beeldende Kunsten Anderlecht participeerde met de lagere graad aan het project Animalia.
We zoeken nog steeds naar een uitbreiding van de budgetten om dit initiatief verder uit te bouwen.
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Een kunstenparkoers voor de Sint Guido-site
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Atelier
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Het project Klokkenluiders, dansfilm ...
Opdracht aan hedendaagse componist in samenwerking met Cultuurbanket en de Slachthuizen van Anderlecht.
Kaat De Windt werd aangezocht om een compositie te schrijven naar aanleiding van ons project Klokkenluiders. Mede doordat de budgetten niet vlug
beschikbaar werden gesteld (eind december 2012), werd er besloten om deze opdracht te spreiden over twee jaren.
In 2012:
Doorgeven van een aantal basisritmes waarop de kinderen onder de leiding van dansdocente Anne-Lore Baeckeland konden experimenteren.
De filmopnames werden gedraaid op de terreinen van de Slachthuizen van Anderlecht en in Beeldenstorm. Bij aanvang van het schooljaar 2012-213
ging componiste Kaat De Windt geïnspireerd op deze beelden aan de slag met een aantal door haar verzochte musici:
Kaat De Windt 		
Isnelle Da Silveira 		
Angélique Wilkie 		
Mirko Banovic 		
Etienne Plumer 		
Jeroen Robbrecht 		
Pieter Jansen 		
Romek Maniewski 		

compositie, piano
zang
zang
basgitaar/arrangement bas
percussie, arrangement en compositie sonore installatie
strijkers
strijkers
strijkers

50
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In 2013:
Definitieve verfilming, uitvoering film met live begeleiding, opname en persing op CD-R.
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Organisatie Kuregem plage - “de boerenmet”
6 weekend-evenementen (concerten op de binnenkoer van Beeldenstorm tijdens de maand juli, i.s.m. de dienst Cultuur VUB.
Door de opheffing van de samenwerking met de Dienst Cultuur VUB werd dit project niet gerealiseerd. Wel werd er aangesloten met een nieuw
wijkinitiatief “de boerenmet”, een markt wekelijks georganiseerd door Abattoir, de beheerders van de Slachthuizen.
Tijdens deze publieke avondmarkt konden de passanten gratis deelnemen aan ballroom, Latin- en standaarddansen die werden aangeleerd door onze
dansdocente Henriette Roth, bijgestaan door de participanten van ons project “dansen à la carte”.
Uitvoeringsdata: Uit dit verhaal leren we dat dit initiatief niet echt geschikt is om onze artistieke werking te ontplooien. Achter deze opzet nemen de
commerciële belangen immers het voortouw. De consumptietarieven liggen veel te hoog voor onze doelgroep. Daarnaast ervaren wij ook weinig artistieke diepgang in dit initiatief. Wij zullen onze horizonten verleggen en trachten zelfstandig een nieuw aanbod uit te bouwen, waarbij onze hoofdbekommernissen, artistieke beleving en laagdrempeligheid, in ere worden gehouden.
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WISKUNDETENTOONSTELLING
Inleidende lezing door Prof. dr. Jean Paul Van Bendegem.
maandag 27 februari 2012

Een tentoonstelling over wiskunde van en met Prof. dr. Jean Paul Van Bendegem.
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Tentoonstelling “nul op 10” rond kunst en wetenschap
Uitwerking (ontwerp & realisatie) tentoonstelling als vervolg op de tentoonstelling “nul op 10” rond kunst en wetenschap (coproductie met VUB 		
Dienst Cultuur).
Op vraag van de Dienst Cultuur van de Vrije Universiteit Brussel ging Prof. dr. Jean Paul Van Bendegem de uitdaging aan om een expositie samen te
stellen over de relatie tussen kunst en wiskunde. Het resultaat is een tentoonstelling die wiskunde toont op een manier waarop u dit nooit eerder
ervaarde.
De tentoonstelling “0/10?” – een coproductie tussen KultuurKaffee en Beeldenstorm – toont een video-installatie, bestaande uit 9 kortfilms, die de
grenzen aftast van hoe het wiskundig bewijs kan gepresenteerd worden. De ideeën van Prof. Van Bendegem werden door Sem Bucman in scenario
gegoten en door hem geregisseerd . De montage gebeurde door Sem Bucman en Greg Delannay. Het ontwerp van de installatie en de fotografie is
van Nik Honinckx, tevends de art director van dit opzet. De technische realisatie werd volbracht door de sociale economieprojecten van Beeldenstorm
- de afdeling decor en standenbouw.
-- de tentoonstelling liep in 2012
-- in februari 2012 in het Immaculatainstituut te Sint-Michiels Brugge
-- in maart In Zebra Antwerpen.
De voorbereiding van een vervolg aan dit opzet laat wat op zich wachten, mede door de drukke engagementen van Prof. Jean Paul Van Bendegem.
De Dienst Cultuur VUB verleende geen medewerking meer aan dit opzet; het verdere verloop van deze activiteit wordt door Beeldenstorm verzekerd.
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Tentoonstelling “nul op 10”, februari
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Tentoonstelling “nul op 10”, maart
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Participatie aan evenementen opgezet i.s.m. de gemeente Anderlecht met betrekking tot 1000 jaar Sint-Guido
De communicatie met de gemeente Anderlecht verliep tijdens het jaar 2012 uitermate slecht. De rechtstreekse oorzaak was het uitblijven van de voorziene subsidie voor dit evenement. Deze gelden werden pas een jaar na toekenning door de VGC aan ons vrijgegeven.
Dit had zeer nefaste gevolgen voor Beeldenstorm:
-- verstikkende financiële toestand: 													
op basis van een belofte werden er arbeidsovereenkomsten gesloten, de financiën lieten echter op zich wachten;
-- een grimmige communicatie met de gemeentelijke diensten van Anderlecht: 							
dossiers bleven liggen en werden niet behandeld; we werden van het kastje naar de muur gestuurd.
-- een gevoel van zware desinteresse van de partners.
Ondanks dit alles wist Beeldenstorm haar belofte met enige vertraging waar te maken en was er een eerste toonmoment van “Het beest in de mens”
tijdens Kampo Kanall (15 september 2012).
Tijdens het Gala van de Vortige Trekhond kregen de bezoekers een voorproefje van onze nieuwe kunstuitgave:
-- Fototentoonstelling van Wim Janssens, “Surfing the airwaves”
-- Optreden van Joy Wellboy, “Surfing the airwaves” film met live-begeleiding
Onze huisregisseur Sem Bucman verfilmde zijn verhaal Mostargie en werd geselecteerd voor een Vranckx TV-uitzending.
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Gala van de Vortige Trekhond
Dit gala zal doorgaan op 2 en 3 november 2012 in Zinnema
Veeweidestraat 24-26 te 1070 Anderlecht,

2 november 2012:
19.30 uur: Melting Point kwintet met bandoneon, viool, piano, gitaar en contrabas.
Bont internationaal gezelschap dat versmelt tot een wervelende tango. Vol passie.
eet meer friet!

20.15 uur integrale vertoning soap ”Vzw trekhond” 5 kortfilms van Beeldenstorm
met in de hoofdrol Eddy Vereycken, Kurt Defrancq en Veerle Magerman.
21.35 uur vernissage van de fototentoonstelling van Wim Janssens
Surfing the airwaves, looking for gold ... Deze tentoonstelling is te bezichtigen

Gala van de
Vortige Trekhond

tot 5 november 2012 (gesloten op zondag).

21.50 Joy Wellboy: Surfing the airwaves, looking for gold ...
kortfilms met live-soundtrack.
21.50 reprise concert Melting Point
3 november 2012:
14.00 uur reprise integrale vertoning soap ”Vzw trekhond” 5 kortfilms van Beeldenstorm
met in de hoofdrol Eddy Vereycken, Kurt Defrancq en Veerle Magerman.
21.15 Joy Wellboy Surfing the airwaves, looking for gold ...
kortfilms met live-soundtrack.
Tussen alle bedrijvigheden in de Foyer: concert cucu door dj Praline
Catering door “La déçadence en équilibre aan democratische prijzen.
Bijdrage in de onkosten 5€

www.beeldenstorm.be

www.concertathome.be
Concert@home
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reservatie mogelijk 02/523.43.50 secretariaat@beeldenstorm.be

verantwoordelijke uitgever Nik Honinckx Bergensesteenweg 145,1070 Anderlecht

Beeldenstorm, Concert@home en “deMensnu” brengen u het

pour nos amis Francophones la muzique est universelle et le soap est soutitré

De kringwinkel Televil, de partners van het cultuurbanket: Zinnema,
Gemeenschapscentrum De Rinck, het Erasmushuis, de Academie voor Muziek,
Woord en Dans Anderlecht, Academie voor Beeldende Kunsten Anderlecht,
Cultuurdienst Anderlecht en de Gemeentelijke Nederlandstalige Bib. van Anderlecht,

Voorbereiding nieuwe kunstuitgave “Het beest in de mens”
De voorbereidingen van de nieuwe kunstuitgave verlopen naar wens. Ook hier heeft de late toekenning van de daartoe bestemde subsidie voor een
vertraging gezorgd bij de uitvoering van dit project. Ter realisatie van dit project is Beeldenstorm verplicht om bijkomende financiën te vergaren.
Verschillende aanvragen werden verstuurd of zijn nog onderweg. Ons dossier met Samenlevingsopbouw werd negatief beoordeeld, wegens niet
voldoende afstemming op de doelgroep “minderheden”.
Volgende onderdelen zullen deel uitmaken van de kunstuitgave:

Deelprojecttitel
Surfing the airwaves

Artiest
Joy Wellboy

Het schaap is de preut af

Zinnefolee

Animalia

Kinderen verbonden aan Beletterd & Betekend
Kaat De Windt

Klokkenluiders

Stand van zaken december 2012
Films en muziek klaar voor persing op
CD-Rom
lied aangeleerd klaar voor opname in
studio
60 kleine kooitjes af

Prognose 2013

80 kooitjes klaar
tentoonstelling op diverse lokaties
mei 2013 eerste tryout

Repetities met musici zijn van start
gegaan
Eerste sessie filmopname van de kinderen werd gerealiseerd op basis van een
aantal basisritmes
Het Beest in de Mens
Kunstenaarscollectief
15 grote kooien zijn afgewerkt
35 kooien zijn afgewerkt
de artiesten werden aangezocht
dossiers voor bijkomende subsidies
werden ingediend
8 Beaufortprijs
Deelnemers wedstrijd
Fototentoonstelling is klaar
Flair Obscur
Foto-archief is voorhanden
Het genootschap der edele delen Het genootschap der edele delen Werd aangezocht tot participatie
Opname dansact
Mostargie
Sem Bucman
Film en montage klaar
Uitzending VRT Vranckx
Vertoning in Dossin
Klaar voor bundeling in
Kunstuitgave
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Promotie en uitvoering eigen producties waaronder Beeldenstorm TV “vzw Trekhond”
De week van de klank
De Week van de Klank
Op woensdag 25 januari 2012 werd er in het Flageygebouw in Brussel een kortfilm vertoond.
Deze film bracht een visueel verslag van de stemvormingsateliers die, onder begeleiding van mevrouw Evelyne Namenwirth, aan enkele buurtkinderen op Beeldenstorm werden gegeven. In het filmpje was er ondermeer te zien hoe het gedrag van de kinderen evolueerde: van zeer chaotisch naar
zen naarmate de sessies vorderden.
Tijdens “de week van de klank” bracht mevrouw Namenwirth toelichting via onze kortfilm over haar wel erg specifieke en unieke methode
de Week van de Klank is een organisatie die jaarlijks een festival organiseert dat gerelateerd is aan geluid, akoestiek, auditieve gezondheid, muzikale
expressies …
Men kon een ruime opkomst vaststellen en de kinderen die participeerden in de ateliers waren ook aanwezig tijdens de vertoning.
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Receptieve participaties

5

29

63

5

Serrallonga: el retorn
Via Montse Barrera, professor aan de VUB gespecialiseerd in Catalaanse letteren, kwam er een initiatief en verlangen om voor en door haar klas studenten een kortfilm te draaien die tegelijkertijd de Catalaanse taal en cultuur zou verrijken en ook een uitdaging zou vormen voor de studenten. Na
enkele opmerkelijke vergaderingen, voorbereidingen en schrijfsessies werd er een script geschreven : de studenten kozen voor het verhaal van Serrallonga, een Catalaanse variant van de literaire “Tijl Uylenspiegel” - verhalen.
De inbreng van Beeldenstorm op dit theoretisch vlak betrof de keuze om in Brussel te filmen en ook om Tijl Uylenspiegel tot leven te brengen op het
groot scherm – al dan niet in het Catalaans.
Beeldenstorm zorgde ook voor de praktische zaken. Medewerker Wim Carels ontplooide zijn acteertalenten en volgde een spoedcursus Catalaans. De
kostuums van de personages werden vervaardigd in het naaiatelier van Beeldenstorm. Ook de muziekopname van het titelnummer werd opgenomen
in de studio van Beeldenstorm – de leerlingen van de klas Catalaans zorgden voor het gezang.
De filmopnames namen twee draaidagen in beslag. Er werd gefilmd rond het Flageyplein, de Grote Markt en de Europese wijk in Brussel.
De film werd afgemonteerd en de totale lengte was 3min52. Op vraag van mevrouw Montse Barrera werd de kortfilm opgestuurd naar het Ramon
Llull Institute in Barcelona, een instelling die als hoofdmissie het promoveren van de Catalaanse taal en cultuur heeft.
De film won de eerste plaats op een filmfestival van het Ramon Llull Institute.
De receptieve participaties kunnen hierbij gelijkgesteld worden aan de deelnemers van het festival.
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Serrallonga

2u

4

4

17

Actieve participaties

Receptieve participaties

68

400 (toeschouwers filmfestival)

65

68

Crime in the City (opdracht – VUB criminologie)
Op vraag van onze Voorzitter, Mevrouw Jenneke Christiaens, werd de dienst video van Beeldenstorm tweemaal ingeschakeld om de verfilmingen
te verzorgen van de powerpoint-presentaties van haar studenten. Mevr. Chrstiaens doceert criminologie aan de VUB en de proefschriften en onderzoeken die haar studenten vorig jaar moesten schrijven, waren deels gewijd aan de probleemwijken in de stad Brussel, waaronder dus ook Kuregem in
Anderlecht. De presentaties van de proefschriften vonden plaats in de studio van Beeldenstorm (februari) en ook in een klaslokaal op de VUB (maart).
Telkens werden de presentaties in hun totaliteit gefilmd met een aansluitende trailer, een reclamefilm, die tijdens de opendeurdagen van de VUB in
loop vertoond werd.
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Crime in the
City

2u

1

2

58

Actieve participaties

Receptieve participaties

116

315

67

116

La Liberté PRK NO??? – (opdracht: een film van Marcel Pinas)
Een andere opdracht die plaats vond in maart en april 2012 was een documentaire voor Marcel Pinas, een kunstenaar uit Suriname, die voor enkele
maanden als “Artist in Residence” uitgenodigd werd in het VUB-Kultuurkaffee.
Beeldenstorm werd aangesproken door professor Wim De Pauw, directeur van het Kultuurkaffee, om de opnamen en de montage van de film van
Marcel Pinas te verzorgen.
Tegelijkertijd werd ook het naaiatelier van Beeldenstorm aangesproken om enkele materialen te vervaardigen voor de opkomende tentoonstelling
van de kunstenaar.
De samenwerking verliep echter niet naar behoren. De heer Pinas liet zich inspireren door een groepje sanspapiers dat al enkele weken onderdak
kreeg bij de VUB. Door de weigering van de Vlaamse Overheid om hen verblijfsvergunningen te leveren zag het groepje zich genoodzaakt om een
hongerstaking te organiseren. Verschillende opnamesessies bestaande uit interviews met de sanspapiers, persconferenties, politiebezoeken, studentenacties…werden er door Beeldenstorm verzorgd en volledig volgens de summiere instructies van de heer Pinas’ gemonteerd tot een korte documentaire van 13 min.
Toen er op het einde van het proces de notie in beweging gebracht werd dat alle credits voor de film naar de heer Pinas moesten gaan, zonder zelfs
een logo of vermelding van Beeldenstorm te laten zien, werd alle samenwerking met de heer Pinas en professor De Pauw verbroken.
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La Liberté
PRK NO???

2u

1

4

17
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Receptieve participaties

68

250 (tentoonstelling bezoekers)

69

68

Wereldvrouwendag (in opdracht van Klein Kasteeltje)
Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag (8 maart) werd het videoatelier van Beeldenstorm in februari 2012 gevraagd om een kortfilmpje te
maken dat men zou projecteren op een feestje in het Klein Kasteeltje.
Omdat het filmpje af moest zijn op 8 maart, begonnen de opnamen in februari. De interviews met de vrouwen uit het Klein Kasteeltje die bereid waren
om mee te doen aan het project, gebeurden in de studio van Beeldenstorm. Tijdens de interviews werd aan de vrouwen met verschillende afkomsten
gevraagd hoe het was om vrouw te zijn in hun eigen land en in België. Er werden twee interview-sessies gehouden en ook een opnamesessie in het
Klein Kasteeltje – bedoeld om de leefomgeving van de vrouwen te illustreren. De film duurde 12 minuten en werd een succes – en wordt nog altijd gebruikt bij rondleidingen binnen Klein Kasteeltje…etc. De receptieve participatie kan daarom ook gelijkgesteld worden aan de bezoekers van het Klein
Kasteeltje.
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Wereld2u
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1

3

5

Actieve participaties

Receptieve participaties

15

429 (tentoonstelling bezoekers)

71

15

VUB Mondelinge Taalbeheersing Frans: Introduction à la Mathérature
Naar jaarlijkse gewoonte kwam er in de tweede helft van februari 2012 een opdracht van de VUB – Mondelinge Taalvaardigheid Frans: een reeks kortfilms verzorgen die met de studenten uitgewerkt worden volgens een op voorhand bepaalde thema. Een student Mondelinge Taalvaardigheid krijgt
op die manier de kans om de theorie om te zetten in de praktijk. Beeldenstorm vwz verzorgt al een aantal jaren deze opdrachten, maar 2012 was een
speciaal jaar: Professor Evelyne Namenwirth, die deze oefeningen jarenlang mee begeleidde (vooral stemopnamen) ging op rust en haar rol werd verschoven naar haar twee jonge opvolgers, mevrouw Julie Bertone en mevrouw Nefertari Vanden Bulcke. Mevrouw Namenwirth werkte zelf tijdens haar
opruststelling vol enthousiasme mee aan de opdracht.
Voor het thema werd er gekozen om een gemeenschappelijk raakvlak te zoeken tussen de taal en wiskunde. De keuze had te maken met de succesvolle tentoonstelling “0/10”, waarin Beeldenstorm in samenwerking met professor Jean Paul Van Bendegem o.a. een reeks kortfilms verzorgde waarin
werd aangetoond dat de wiskunde dagdagelijks aanwezig is. Professor Van Bendegem zelf werd uitgenodigd om een lezing te geven over gekende
voorbeelden van wiskunde in de literatuur. Na een heel interessante lezing over o.a. “Oulipo” (Ouvroir de littérature potentielle), de Franse vereniging
van schrijvers en wiskundigen die in de jaren ’60 als doel had literaire werken te maken die onderhevig waren aan bepaalde voorwaarden, kregen de
studenten enkele weken de tijd om hun synopsissen voor te bereiden voor de kortfilms. In maart 2012 vonden de opnames plaats. Zoals elk jaar werd
er zoveel mogelijk in Kuregem gefilmd, dit uiteraard in het kader van buurtontplooiing. De eerste weken van april waren gereserveerd voor de stemopnamen en de montage en op 25 april 2012 werd er een presentatie van de werken georganiseerd in het Kultuurkaffee op de VUB.
De kortfilms die gerealiseerd werden:
-- “La racine carrée des gens”
-- “Sang sans sens”
-- “Parallèle? Par elle?”
-- “Un amour calculé”.
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Dansfilm - Beletterd & Betekend Klokkenluiders
Dienst video van Beeldenstorm hielp ook mee met het creëren van enkele dansvideo’s opgenomen met de kinderen die regelmatig naar Beeldenstorm komen binnen het project “Beletterd & Betekend”. Mevrouw Anne-Lore Baeckeland, aangesteld om de ateliers “Dans” te verzorgen binnen het
project, maakte een danschoreografie voor en met de kinderen. Het geheel bestond uit twee opnamesessies, op Beeldenstorm en op de Abattoirs van
Anderlecht, om een geografische voeling met Anderlecht te tonen. Dit vond plaats op 22 mei 2012.
Het project is ondertussen uitgegroeid: componiste Kaat De Windt is aangesteld geworden om de soundtrack van de film te verzorgen. Er zijn ook
nieuwe choreografieën gemaakt en nieuwe opnames met de kinderen gepland. Het project is een onderdel van een groter project, “Het beest in de
mens”.
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iBook-project: Kazerne Dossin Mechelen (in samenwerking met)
Eind mei – begin juni 2012 kreeg Beeldenstorm een zeer interessant projectvoorstel: een iPad-boek voor jongeren van de laatste graad secundair te
ontwikkelen. Doel van het initiatief is om op een interactieve manier jongeren inzicht te geven over de Holocaust en over massamanipulatie.
De vraag voor dit project kwam van de heer Christophe Busch, een bekend gezicht op Beeldenstorm vanwege zijn lezingen “Duivelse Transities” (zie
vorige jaarverslagen). Het project zou passen in de opzet “Kazerne Dossin” te Mechelen. De heer Busch is daar aangesteld als zakelijk directeur.
Het project omvat : ontwikkeling van een iPad-boek, waarbij de jongeren foto’s, filmpjes en teksten terugvinden over een hot item:
wat drijft een mens om in extreme situaties extreem geweld te gebruiken?
Voor de dienst video van Beeldenstorm betekende dit concreet: alle beeldmaterialen (vooral archiefmateriaal, gekregen van de heer Busch) bewerken,
zodat men zonder veel kwaliteitsverlies de filmpjes ook op iPad zou kunnen afspelen. Ook werden er enkele nieuwe montages gemaakt van oude
foto’s uit WOII.
Het project zelf is nog altijd in ontwikkeling. Beeldenstorm zal deze samenwerking voortzetten in het jaar 2013.
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Verkiezingsfilmpje – met Basisschool “Kameleon” o.l.v. Geoffrey Greindl
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 kwam er een ander voorstel van Basisschool “Kameleon” .
Men zocht een regisseur voor het maken van een verkiezingsfilm. Omdat de dienst video van Beeldenstorm op dat moment druk bezig was met
andere projecten, werd er een beroep gedaan op Geoffrey Greindl, een solicitant die zich bij Beeldenstorm had aangeboden om als cineast te werken.
Hij werd aangenomen om zich over dit project te ontfermen, er werden opnamedata georganiseerd en interviews gepland.
Maar enkele weken later kregen we slecht nieuws over het project: de directie van de school was niet tevreden over de aanpak van de heer Greindl
– opnamesessies niet bijgewonen, te laat komen op afspraken, afgemonteerde versie niet op tijd inleveren... Het project mislukte en de heer Greindl
weigerde elke vorm van communicatie.
Beeldenstorm investeert in jonge mensen maar de “return” is niet steeds evenredig. We betreuren deze mislukking.
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“Uit de oude doos” (opdracht – VUB faculteit Recht en Criminologie)
De Videodienst van Beeldenstorm werd aangesproken in september 2012 voor een opdracht van de VUB (faculteit Recht en Criminologie) om een film
te verzorgen die geprojecteerd zou worden tijdens de plechtige diploma-uitreiking in december 2012. De opnames vonden plaats op 22 september,
tijdens de opendeurdagen van de faculteit.
Het concept kwam van Beeldenstorm: er werden twee kamers ingericht en er werden voorwerpen verzameld die iets te maken hadden met recht of
criminaliteit, bijvoorbeeld handboeien, namaakpistolen, maar ook boeken over justitie en gerecht...
De betrokken personen (afgestudeerde juristen, advocaten, rechters, criminologen...) moesten telkens een voorwerp kiezen en er iets over vertellen in
één van de kamers, die voorzien waren van het allesziende oog van de camera. Voor achtergrondmuziek en ambiance werd er beroep gedaan op Paul
Famey, een lid van de Raad van Bestuur van Beeldenstorm, die gewapend met zijn accordeon studentikoze sprekers kwam geruststellen. Er werden
zo’n tiental interviews afgenomen – over wat het betekent om te studeren aan de VUB (toen en nu), over de binding met Brussel, over de studiekeuze...
Het project kreeg de titel “Uit de oude doos” en werd gemonteerd tot een geheel van 15 minuten.
Tijdens de plechtige diploma-uitreiking op VUB werd het filmpje ‘in loop’ afgespeeld.
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Acteursoefening: Keukenslacht – o.l.v. Eddy Vereycken
“Keukenslacht” was een samenwerkingsproject tussen Boaz vzw en Beeldenstorm vzw.
Boaz vzw is gespecialiseerd in acteurstrainingen en opleidingen, zowel voor theater als voor film. Het project kwam tot stand via Eddy Vereycken, een
professionele acteur met wie Beeldenstorm de eer had om samen te werken aan “vzw Trekhond”.
Vijf acteursoefeningen die passen in de opzet van het “Het beest in de mens”-project werden opgenomen in Beeldenstorm onder regie van Eddy
Vereycken. De camera en montage werden verzorgd door het Beeldenstorm-team.
Twee sessies vonden plaats: in december 2012 en in januari 2013.
De cijfers zijn van toepassing op de opnamesessie in december 2012.
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Vzw Trekhond
Oorspronkelijk was vzw Trekhond een onderdeel van een groter programma binnen Beeldenstorm-TV. Het concept was redelijk simpel: ervaren (doorwinterde) acteurs zonder enige scenariële voorbereiding confronteren met allerlei werksituaties en het algemeen bestaan van een fictieve
Vereniging Zonder Winstoogmerk.
De acteurs Eddy Vereycken en Kurt Defrancq werden ingeschakeld om gestalte te geven aan de personages van de directeur en een medewerker van
de vzw. Voor de andere personages werden er vrienden, kennisen en partners ingeschakeld... Maar het verhaal, dat meestal komisch was, begon door
de improvisatie van de acteurs ook stilletjes op gang te komen – na twee ingeblikte afleveringen van vorig jaar (zie jaarverslag 2011) besloten we om
er nog drie te realiseren om een volledig seizoen van vijf afleveringen af te werken. Enkele nieuwe gezichten werden erbij gehaald (vb. Lucia Barcari,
Anne Heirbauts) en het verhaal kreeg meer inhoud. Elke aflevering werd een verhaal op zichzelf en de vijf afleveringen vormden een groter geheel.
We besloten om de vijf afleveringen uit te testen voor een soort “testpubliek” in de vorm van een gala-avond.
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Gala van de Vortige Trekhond
Op 2 en 3 november 2012 vond er het “Gala van de vortige Trekhond” plaats in de lokalen van partnervereniging Zinnema in Anderlecht. Dit festival
was een soort toonmoment om enerzijds de nieuwe producties en artiesten van Beeldenstorm voor te stellen aan het groot publiek en anderzijds te
zien hoe de reacties waren op sommige festiviteiten, om ons een idee te geven wat we nog konden verbeteren aan deze producties. Wegens plaatsgebrek op Beeldenstorm werd er besloten om dit in Zinnema te laten doorgaan, een trouwe, jarenlange partner van Beeldenstorm.
Het gala werd ook gelinkt aan de 1000-jarige viering rond Sint-Guido en ons jaarthema “Het beest in de mens”.
Het programma zag er uit als volgt:
-- rond 19u30 opende “Melting Point” – een kersvers kwintet dat de invloeden van jazz, klassiek en tango vermengt;
-- rond 20u volgde een integrale vertoning van de mini-soap “vzw Trekhond”; alle vijf afleveringen werden vertoond, samen
goed voor één uur en twintig minuten;
-- 21u30: vernissage van de fototentoonstlling “Het beest in de mens” gefotografeerd door Wim Janssens;
-- 21u50: aansluitend concert en filmprojectie van Joy Wellboy;
-- 21u50: tweede deel concert Melting Point.
De reprise van de festiviteiten vond plaats op 3 november 2012.
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Toekomstperspectieven:
Portretreeksen:
Een ander onderdeel van Beeldenstorm-TV was de portrettenreeks (zie jaarverslag 2011). Reeds vorig jaar konden we enkele boeiende videoportretten realiseren van Lucia Barcari, Evelyne Namenwirth en Joy Wellboy.
Nadat het project bijna een jaar heeft stilgelegen, hebben we besloten om in 2013 meer aandacht hieraan te besteden. De eerstvolgende namen die
in onze portretreeksen zullen verschijnen zijn: Evelyne Namenwirth (volledig), Tia Merecy. Omdat we ook aandacht willen besteden aan ons project sociale economie, zijn er al voorbereidingen getroffen om enkele technische medewerkers gevormd in ons sociale economieproject in beeld te brengen.
De eerste namen zijn Add Wuttipong (lasatelier) en Seidou Bah (naaiatelier).
Documentaires:
De format van Beeldenstorm-TV zal in de toekomst verrijkt worden met een aantal documentaires. De smaak kregen we te pakken na een succevolle
Canvas-uitzending van een documentaire van onze huisregisseur Sem Bucman over zijn geboortestad Mostar. Deze docu werd getoond op Vranckx
op 5 januari 2013 (zie jaarverslag 2013). Beeldenstorm bood hem tijd en steun om deze docu te maken.
Verdere uit te werken documentaires:
Eerst en vooral is het de tijd om onze samenwerking met VUB-Mondelinge Taalvaardigheid te documenteren.
We brengen een documentaire over het project “Mondelinge taalvaardigheid Frans”, met vragen zoals:
“Waarom kiest iemand om dergelijke studie aan te vatten?”
“Wat is zijn/haar binding met Brussel?”
Hoe komt zo’n project tot stand?
Wat de positieve en negatieve ervaringen zijn met het project worden via film aanschouwelijk en bevattelijk gemaakt. Beeldenstorm staat hier
voor een uitdaging: naast de reguliere opdracht van de VUB, dient er nu ook rekening gehouden te worden met de documentatie ervan.
Een andere opzet is om fictie te verenigen met documentaire. De bedoeling is om enkele scenes uit vzw Trekhond in contrast te stellen met de
nieuwe opgenomen scenes (docu-stijl) over het project sociale economie of arbeidsethos in het algemeen.
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Website bezoekeraantallen • www.beeldenstorm.be
Maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
Totaal 2012

Aantal website bezoekers
1122
1408
1229
1097
955
1119
704
688
999
1088
1145
991
12545
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Hoofdstuk 3: is gewijd aan onze activiteiten gesubsidieerd via de

cel onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en het het project deeltijds
Kunstinitiatie Onderwijs, Vlaanderen. Hier wensen we je er attent op te
maken dat we hier het inhoudelijk jaarverslag van het schooljaar
2012-2013. De atelierberekeningen werden echter wel gemaakt op basis
van de gegevens van het kalenderjaar 2012.
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Zelfevaluatie “Beletterd en Betekend”, 2012-2013

Begeleidingsprojecten VGC Tijdelijk project Kunstinitiatie
project 56
Begeleidingsproject VGC Onderwijs
Basisscholen gemeentelijk onderwijs Anderlecht
GBS Scheut
(penvoerende school)
Van Sousstraat 80, 1070 Anderlecht
DKO GO Muziekacademie Anderlecht
Dapperheidsplein 5, 1070 Anderlecht
Artistieke begeleiding
vzw Beeldenstorm
Bergensesteenweg 145, 1070 Anderlecht
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“Beletterd & Betekend” is een project voor een kunsteducatief programma dat werd ontwikkeld door Beeldenstorm. Het wordt uitgevoerd en
gecoördineerd door Beeldenstorm en aangeboden aan de leerlingen van het basisonderwijs. Gedurende het schooljaar 2012-2013, meer bepaald van
midden oktober 2012 tot midden mei 2013, kwamen wekelijks de leerlingen van afwisselend de basisscholen Dertien, Scheut en Kameleon van het
gemeentelijk onderwijs Anderlecht, elk in langere periodes op bezoek bij de vzw Beeldenstorm en werden ze via een aantal thema’s aangezet tot een
muzische beleving. Afgelopen schooljaar konden de leerlingen proeven van verschillende ateliers rond muziek, drama/woord, beeld en dans/beweging. De ateliers werden geleid door artistieke professionals, aangesteld door het DKO (3) en de vzw Beeldenstorm (1). Aan de hand van het programma
dat ontwikkeld werd voor “Beletterd en Betekend” willen de scholen op een pedagogisch verantwoorde manier muzische elementen toevoegen aan
de leefwereld van de leerling, de leerkracht en de ruimere schoolomgeving. Als rode draad doorheen de verschillende ateliers konden de kinderen dit
jaar hun interpretatie geven aan “Het beest in de mens”.
In de nasleep van het project werd een zelfevaluatie gemaakt teneinde te voorzien in de noden van de inspectie en om het project ook intern te kunnen evalueren. De leerkrachten alsook de leerlingen van de deelnemende scholen werden onderworpen aan een vragenlijst. Daarnaast werd ook
de mening van de artistieke begeleiders (de docenten) van de ateliers bevraagd. Overkoepelend werd ook een evaluatievergadering gehouden met
enerzijds de directies van de scholen en de artistieke docenten en anderzijds de afgevaardigden van de partnerorganisaties. In wat volgt, kan u de
analyse lezen van de verschillende bevragingen alsook een conclusie en eindevaluatie van het project “Beletterd en Betekend” voor het schooljaar
2012-2013.
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1. Leerkrachtenbevraging
Tussen 20 maart en 20 mei 2013 legden in totaal 23 leerkrachten van de basisscholen Dertien, Scheut en Kameleon online de leerkrachtenenquête af.
Nagenoeg dezelfde enquête die in de zelfevaluatie van “Beletterd en Betekend” 2011-2012 gehanteerd werd, is ook nu de leidraad geweest voor deze
leerkrachtenbevraging. De enquête konden de leerkrachten online invullen via de webtool van enquêtemaken.be. Via een gesloten webonderdeel
werden de leerkrachten doorheen de verschillende vragen geleid. De respons op de verschillende vragen was nagenoeg 100%.
Acht leerkrachten van school Dertien (35%), 9 leerkrachten van Scheut (39%) en 6 leerkrachten van Kameleon (26%) hebben het afgelopen schooljaar
de begeleiding op zich genomen om samen met hun leerlingen de ateliers in Beeldenstorm te bezoeken. Aangezien de meningen van de leerkrachten
over de ateliers tussen de verschillende scholen sterk verschillen, bespreken we de resultaten hieronder afzonderlijk voor iedere school. Daarnaast
wordt evenwel een algemeen resultaat weergegeven, maar dit dient met de nodige voorzichtigheid geanalyseerd te worden. De webtool van de online enquête gaf enkel de algemene resultaten weer. De resultaten voor iedere individuele school zijn manueel gefilterd en berekend. In deze bespreking beperken we ons tot de percentages om zo meer globaal te kunnen vergelijken.

1. Ik ben dit schooljaar naar de ateliers van Beeldenstorm geweest.
Ik ben dit schooljaar naar de ateliers van Beeldenstorm geweest.

GBS Dertien GBS Scheut GBS Kameleon Algemeen totaal

ja, met eigen klas

88%

67%

100%

83%

ja, als begeleider van een klas
neen

12%
0%

33%
0%

0%
0%

17%
0%

2.Hoeveel keer heb je een klas begeleid naar de ateliers?
Gemiddeld aantal keer

6,25

7,4

5,3

6,3

3. Wat vind jij van de frequentie van de bezoeken?
te veel
net genoeg
te weinig

0%
88%
12%

100%
0%
0%

83%
17%
0%

60%
35%
5%
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Toelichting:
GBS Dertien
Te weinig:
-- Dit project mag een heel jaar duren.
Net genoeg:
-- Deze frequentie is wenselijk gebleken om een mooie opbouw van activiteiten mogelijk te maken.
GBS Scheut
Te veel:
-- Gezien de verplaatsing was dit soms te frequent. Wij hadden ook geen geluk met de periode, winter, en dus vaak sneeuw.
-- Heel regelmatig op korte tijd.
-- Elke week gaan was te intensief.
-- Te veel in dezelfde periode.
-- We missen veel lesuren omdat we ons zo vaak moeten verplaatsen naar Beeldenstorm.
GBS Kameleon
Te veel:
-- Op het einde moest ik wekelijks gaan, dit vond ik echt te veel. Zelfs de artiesten gaven aan dat ze mij wel erg dikwijls zagen!
-- De bezoeken vonden plaats eind april, begin mei, de drukste en belangrijkste periode voor de kinderen.
-- Op een bepaald moment volgden de ateliers te snel op elkaar (3 weken achter elkaar op een maandag).
Net genoeg:
-- Het aantal bezoeken vind ik oké. Ze mogen wel wat meer verspreid zijn en wat minder in de drukke periodes.
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In welke mate vind je dat er rekening gehouden wordt met de leerlingenkenmerken?
(van 1: weinig rekening met de beginsituatie tot 5: veel rekening met de beginsituatie).
Gemiddeld

GBS Dertien GBS Scheut GBS Kameleon Algemeen totaal

3

1,7

1,7

2,1

3,25
5. In welke mate vind je dat dit project heeft bijgedragen tot het verbeteren van het zelfbeeld van de leerlingen met een risico op schoolse
achterstand?

1,9

2,8

2,65

6. In welke mate vind je dat dit project heeft bijgedragen tot het verhogen van de cultuurcompetentie van de beoogde doelgroep?

3,5

2

2,3

2,6

7. In welke mate vind je dat het project heeft bijgedragen tot het betrekken van de buurt?

3,13

1,1

1,2

1,8

8. In welke mate vind je dat dit project heeft bijgedragen tot het betrekken van de ouders?

3,4

1

1

1,8

9. Weet je welke de doelstellingen zijn die vooropgesteld worden voor 6,25
dit project?

7,4

5,3

6,3

ja
neen

67%
33%

50%
50%

70%
30%

(van 1: weinig bijgedragen tot 5: veel bijgedragen).

(van 1: weinig bijgedragen tot 5: veel bijgedragen).

(van 1: weinig bijgedragen tot 5: veel bijgedragen).

(van 1: weinig bijgedragen tot 5: veel bijgedragen).

88%
12%
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10. Noteer hier enkele van deze doelstellingen :
GBS Dertien
-- De buurt meer betrekken in de muzische vorming van de leerlingen. De kinderen verwant maken met hun creatieve talenten.
-- Via impressie vorm geven aan eigen gevoelens, zelfbeeld bevorderen, verbanden leren maken, creativiteit stimuleren, probleemoplossend denken stimuleren.
-- Buurtbetrokkenheid verhogen. Zelfbeeld en welbevinden leerlingen verhogen. Leerlingen interesse doen krijgen in het muzische.
-- Talenten ontdekken. Muzische vorming leren waarderen binnen de eigen cultuur en ouderbetrokkenheid. Kinderen waardering leren
opbrengen voor kunst.
-- Eventuele verborgen talenten van kinderen ontdekken, creativiteit van de kinderen stimuleren, kansen om zich vrij te bewegen, te exploreren, kansen om de kinderen te observeren en hen op een andere manier bezig te zien.
-- Plezierbeleving van de kinderen, meer ouder- en buurtbetrokkenheid, ervaringen opdoen in verschillende domeinen binnen de muzische
vorming; drama, muziek, beweging, beeldende kunst en mediadoelen waar de leerkracht nadien verder op kan bouwen.
-- Het welbevinden van het kind bevorderen, muzische aspecten aanbod laten komen, ...
GBS Scheut
-- Buurtbetrokkenheid, verhogen zelfbeeld van de leerlingen.
-- Buurt- en ouderbetrokkenheid. Kinderen in contact laten komen met verschillende kunstvormen.
-- Verbeteren van het zelfbeeld van de kinderen. Betrekken van de buurt en ouders.
-- Verhogen zelfbeeld, buurtbetrokkenheid, ouderbetrokkenheid, ...
-- Betrokkenheid tussen school en buurt verhogen, zelfbeeld en -perceptie van leerlingen verhogen via muzische activiteiten
GBS Kameleon
-- Verbeteren van het zelfbeeld van de leerlingen. De cultuurcompetentie van de leerlingen verruimen. Betrekken van de ouders en buurt.
-- Ouderbetrokkenheid, buurtbetrokkenheid en culturele visie leerlingen verbreden.
-- Cultuurcompetentie verhogen en verhogen van het zelfbeeld van het kind.

11. Hebben je leerlingen plezier beleefd aan de ateliers muziek?
Hebben je leerlingen plezier beleefd aan de ateliers muziek?
ja

GBS Dertien GBS Scheut GBS Kameleon Algemeen totaal
75%
33%
67%
57%

soms
neen

25%
0%
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67%
0%

33%
0%

17%
0%

Toelichting atelier muziek:
GBS Dertien
-- Vaak werd hetzelfde principe gehanteerd.
-- De meeste leerlingen vonden muziek het saaiste atelier.
GBS Scheut
-- Heel schoolse activiteiten.
-- In het begin waren de leerlingen enthousiast, naarmate de ateliers vorderden was het steeds meer van hetzelfde en daalde de 		
betrokkenheid.
-- De docent was niet steeds aanwezig!
GBS Kameleon
-- Dit was vaak moeilijk en ver buiten de leefwereld van de kinderen. Dit was wel één van de enige artiesten die uitdrukkelijk vroeg voor
samenwerking en interactie!
-- De meeste leerlingen vonden deze ateliers tof. Ze vonden het leuk om met de muziekinstrumenten aan de slag te gaan en hun eigen
muziekstukjes te creëren. Ze vonden het naar het einde toe wel wat minder leuk, aangezien het vaak hetzelfde was dat aan bod kwam in
de ateliers.
-- De lessen werden aangepast aan de interesse van de leerlingen.

12. Hebben je leerlingen plezier beleefd aan de ateliers beeld?
Hebben je leerlingen plezier beleefd aan de ateliers beeld?
ja

GBS Dertien GBS Scheut GBS Kameleon Algemeen totaal
100%
56%
83%
78%

soms
neen

0%
0%
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33%
11%

17%
0%

17%
0%

Toelichting atelier beeld:
GBS Dertien
-- Geen negatieve dingen over gehoord, allen zeer enthousiast.
-- Ze kwamen met mooie resultaten pronken.
GBS Scheut
-- Door omstandigheden liep dit atelier niet zo goed
-- Sommige ateliers waren waardevol, andere helemaal niet.
GBS Kameleon
-- Hier werd gedurende de 2 uur duidelijk een gedifferentieerd aanbod gedaan. De kinderen keken ook altijd uit naar dit atelier.
-- De leerlingen vonden deze ateliers leuk. Er was echter één groep die geen twee keer is kunnen gaan en dat vonden de leerlingen jammer.
-- Zelf beelden maken met speelgoed sprak de leerlingen weinig aan.

13. Hebben je leerlingen plezier beleefd aan de ateliers beweging?
Hebben je leerlingen plezier beleefd aan de ateliers beweging?
ja

GBS Dertien GBS Scheut GBS Kameleon Algemeen totaal
100%
56%
33%
65%

soms
neen

0%
0%

33%
11%

17%
50%

17%
17%

Toelichting atelier beweging:
GBS Dertien
-- De kinderen vonden het fijn om eens op een andere manier te bewegen en zich uit te leven.
GBS Kameleon
-- De meeste leerlingen vonden deze ateliers het minst leuk. De leerlingen vonden dat er steeds hetzelfde werd gedaan. 			
De leerlingen klaagden ook van de pijn aan de voeten en de benen.
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14. Hebben je leerlingen plezier beleefd aan de ateliers drama?
Hebben je leerlingen plezier beleefd aan de ateliers drama?
ja

GBS Dertien GBS Scheut GBS Kameleon Algemeen totaal
88%
22%
33%
48%

soms
neen

12%
0%

78%
11%

67%
0%

52%
0%

Toelichting atelier drama:
GBS Dertien
-- Was afhankelijk van iedere leerling, de mening hierover was verdeeld in de klas.
-- Vele leerlingen hebben zich hier echt kunnen uitleven. Het was ook een heel goede begeleider.
GBS Scheut
-- Sommige momenten zat er geen vaart in de ateliers en raakten de leerlingen verveeld.
GBS Kameleon
-- Dit verliep vaak chaotisch. Hierdoor waren de kinderen op het einde vaak erg wild. Dit atelier was wel altijd met een duidelijke inleiding
en rode draad!
-- De leerlingen vonden de ateliers drama tof. Dit atelier was er volgens hen wel te weinig, slechts één keer.
-- De lessen waren niet toegankelijk voor alle leerlingen.
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15. In welke mate vind je dat de ateliers hebben bijgedragen tot meer GBS Dertien GBS Scheut GBS Kameleon Algemeen totaal
professionalisering van jezelf inzake muzische vorming in een interculturele schoolomgeving?

(van 1: weinig bijgedragen tot 5: veel bijgedragen).
ja

4

1,7

2,3

2,7

16. In welke mate vind je dat de ateliers aansluiten bij de leefwereld
van de kinderen?

3,75

2,1

2,5

2,8

17. Wat vind je van het aanbieden van lesonderwerp en doelen via de
website ?

3,1

1,2

2,8

2,4

(van 1: weinig aansluiting tot 5: veel aansluiting).

(van 1: slecht tot 5: zeer goed).

Reden:
GBS Dertien
-- Weinig relevant, als leerkracht hebben we de doelen immers niet in overleg met de lesgevers opgesteld.
-- Ik probeerde ook telkens te observeren en verschillende oefeningen ook te noteren, zodat ikzelf er ook mee aan de slag kan. Het is dan
fijn om te weten welke doelen zij hieraan koppelen. Zo weet ik ook welke doelen de kinderen reeds hebben ingeoefend.
GBS Scheut
-- Tijdens het atelier worden er andere dingen gegeven dan wat er op de site stond.
-- Vaak niet duidelijk, omschrijving en eigenlijke activiteit kwamen vaak niet overeen.
-- De doelen komen vaak niet overeen met de realiteit.
GBS Kameleon
-- Deze website is veel te moeilijk. Ik heb het enkele keren geprobeerd. Maar een klasleerkracht heeft echt wel heel veel ander werk, waardoor ik me niet heb beziggehouden met uitzoeken van de werking van de website.
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18. Wat vind je van de werking van de website als communicatiemiddel?

(van 1: slecht tot 5: zeer goed).
ja

GBS Dertien GBS Scheut GBS Kameleon Algemeen totaal

2,7

1,2

1,7

1,9

Opmerkingen:
GBS Dertien
-- Is niet een element dat de communicatie bevordert, leeft te weinig in de school. De website was niet operationeel bij de opstart met onze
school.
GBS Scheut
-- Helemaal niet begrepen waarom dit een communicatiemiddel is!!!??? Naar wie?? Leerlingen?? Leerkrachten??
-- Wat er op de website staat is niet altijd wat er met de kinderen gedaan wordt.
-- Werd niet aangewend als communicatiemiddel, ook voor de kinderen niet gebruiksvriendelijk (werk van andere klassen bekijken, ...) een
blog zou bijvoorbeeld gebruiksvriendelijker zijn.
GBS Kameleon
-- Het is een goed idee, maar het moet nog beter gebruikt worden.
-- Beter zou zijn echte overlegmomenten met de kunstenaars en klasleerkrachten VOOR het begin van de ateliers. Zo hebben ze een beter
zicht op de beginsituatie van de klas en de wensen van de leerkracht.
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19. Wat vind je van het invulluik voor leerkrachten en leerlingen?

(van 1: slecht tot 5: zeer goed).
Gemiddeld

GBS Dertien GBS Scheut GBS Kameleon Algemeen totaal
2,4

1,2

2

1,9

Reden:
GBS Dertien
-- Te veel aspecten.
-- Is niet tot uitwerking gekomen, de website was niet operationeel bij het begin.
-- Het invulluik voor leerkrachten is identiek aan het invulluik voor de artiest. Om met kinderen van het tweede leerjaar telkens al de vragen
te overlopen, duurt wel erg lang. Een kort gesprek werd wel gehouden, zodat ik ook wist wat er in de andere groepen werd gedaan.
GBS Scheut
-- Is geen meerwaarde, integendeel! Door wie wordt dit gelezen achteraf?
-- De richtvragen leidden niet tot evaluatie van activiteit, rugzakjes waren vaag, werden niet besproken. Reactie bij vragen, opmerkingen
bleef uit, ...
-- Omdat je hiervoor ook nog eens extra tijd moet nemen in de klas (je bent immers al de hele dag op Beeldenstorm).
GBS Kameleon
-- Ik vind het een goed idee om dit te doen, maar helaas lukt het niet altijd om dit in te vullen. Het vraagt extra werk en in de drukke periode
april-mei komt dit er vaak niet van. Misschien is het een idee om op het einde van elk atelier de leerlingen en de leerkrachten te bevragen
en dat het verslag ter plekke nog wordt gemaakt.
-- De website werkte niet altijd.
-- Nog eens werk dat er bij komt.
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20. Welke aanpassingen stel je voor met betrekking tot de website?
GBS Dertien
-- Iets overzichtelijker maken.
-- Geen specifieke aanpassingen.
-- Minder inhoud. Meer te zien op 1 screen.
-- De website VOORAF degelijk toelichten, in overleg met de leerkrachten, zodat alle betrokkenen van bij de start voeling hebben en het ook
de communicatie en organisatie tussen leerkracht en lesgever bevordert, ondersteunt.
-- Moet overzichtelijker en gebruiksvriendelijker worden.
-- De website is makkelijk in gebruik, jammer genoeg was hij net te laat in gebruik en vulden de artiesten (1 in het bijzonder) niet direct hun
deel in waardoor we ook aan ons gedeelte niet aankonden.
GBS Scheut
-- Heel het invulluik afschaffen, niemand bekijkt of leest dit!
-- Kan veel beknopter.
-- Correcter invullen.
-- Gebruiksvriendelijker, effectief communicatiemiddel, geen 'formaliteit' zoals het nu was.
-- De website is te ingewikkeld en de gegevens kloppen vaak niet.
-- Dat de site duidelijker en makkelijker wordt om mee te werken. Nu werd hier bijna niet naar gekeken en hierdoor ontstonden communicatieproblemen. Er wordt verwacht dat wij veel invullen maar dit is niet altijd mogelijk.
GBS Kameleon
-- Ik denk dat het werk van een klasleerkracht binnen de school echt wel onderschat wordt. En dat deze extra's die vaak volledig buiten de
thema's en klaswerking vallen echt niet motiverend werken!
-- De website werkte niet altijd.
-- Veel te ingewikkeld, niet erg duidelijk.
-- Een zoekfunctie zou handig zijn.
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21. Kan je na een atelier het doet terugvinden van het leerplan
Kan je na een atelier het doet terugvinden vanhet leerplan
ja

GBS Dertien GBS Scheut GBS Kameleon Algemeen totaal
67%
17%
33%
39%

soms
neen

33%
0%

67%
0%

67%
0%

56%
0%

22. Wat is de reden van het niet vinden van de doelen?
GBS Dertien
-- Soms zijn ze heel algemeen.
-- Anders geformuleerd.
GBS Scheut
-- Ik weet niet welke doelen de artiesten voor ogen hebben met hun atelier! Doelen worden voor een activiteit bepaald en niet achteraf!
-- Heel uiteenlopende activiteiten waar soms heel veel doelen bij horen.
-- Er staan te veel doelen op de website.
-- Vooral dat de doelen niet kloppen bij de les die ze geven.
GBS Kameleon
-- De doelen van de activiteit zelf niet kennen!
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23. Is er in de ateliers rond doelen gewerkt waar je anders niet aan zou werken?
Is er in de ateliers rond doelen gewerkt waar je anders niet aan zou werken?
ja

GBS Dertien GBS Scheut GBS Kameleon Algemeen totaal
86%
67%
100%
83%

soms
neen

0%
14%

0%
33%

0%
0%

0%
17%

Welke?
GBS Dertien
-- Beweging.
-- Vooral het gebruik van de materialen, muziekinstrumenten was verrijkend.
-- Vooral bij de ateliers bewegen en muziek.
-- Ik weet van mezelf dat ik onvoldoende werk rond drama.
GBS Scheut
-- Doelen rond drama en beweging.
GBS Kameleon
-- Bij beeld, aangezien ik in de klas niet over deze materialen beschik.
-- Bewegen in de ruimte en eigen muziekstuk maken.
-- Verschillende werkmaterialen.
-- Technische vaardigheden bij beeld.
-- Bij plaatsgebrek en gebrek aan materiaal kan ik niet aan dezelfde doelen werken als tijdens de ateliers. Ateliers beweging waren super!

24. In welke mate vind je dat de rode lijn doorheen de periode duidelijk was?
In welke mate vind je dat de rode lijn doorheen de periode duidelijk was?
(van 1: helemaal niet duidelijk tot 5: heel duidelijk).
Gemiddeld

3,5%

1,7%

1,8%

2,3%

soms
neen

0%
14%

0%
33%

0%
0%

0%
17%

104

GBS Dertien GBS Scheut GBS Kameleon Algemeen totaal

25. Vind je dat de ateliers een meerwaarde bieden voor de leerlingen?
Vind je dat de ateliers een meerwaarde bieden voor de leerlingen?
ja

GBS Dertien GBS Scheut GBS Kameleon Algemeen totaal
75%
0%
50%
39%

misschien
neen

25%
0%

89%
11%

33%
17%

52%
17%

Waarom?
GBS Dertien
-- De ruimte is direct toegankelijk. Ze hebben meer ruimte dan in de klassen. Er is ook materiaal aanwezig, zoals bij het ateliers muziek, dat
vaak niet op de school aanwezig is, zoals bijvoorbeeld de piano.
-- Zich kunnen onderdompelen in een atelier betekent voor de leerlingen dat ze helemaal betrokken blijven.
-- Ik heb bepaalde kinderen hun zelfvertrouwen zien groeien in deze periode. De eerste les waren er verschillende leerlingen die zich niet
durfden te laten horen of hun bewegingen te tonen, deden dit na 4 - 5 keer wel.
-- Sommige ateliers wel, sommige niet. Als we zien dat er leerlingen telkens tegen hun zin naar één van de ateliers gaan, vraag ik me uiteraard af waar de meerwaarde is.
GBS Scheut
-- Enkele ateliers op sommige momenten wel. Andere niet.
-- Enkel drama.
-- Vele ateliers kunnen wij evengoed zelf geven.
GBS Kameleon
-- Enerzijds bieden de ateliers een meerwaarde omdat het in de klas vaak niet mogelijk is om in zo ‘n kleine groepjes te werken. Dus de
leerlingen krijgen meer mogelijkheden en komen meer aan bod.
-- Ze leren altijd nieuwe dingen bij in een andere omgeving, waar ook soms meer en beter materiaal aanwezig is.
-- Ze kunnen experimenteren met andere materialen. Ontmoeten andere mensen. Samenwerken wordt bevorderd. Ontdekken van specifieke talenten.
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26. Vind je dat de ateliers een meerwaarde bieden voor jezelf?
Vind je dat de ateliers een meerwaarde bieden voor jezelf?
ja

GBS Dertien GBS Scheut GBS Kameleon Algemeen totaal
100%
0%
17%
39%

misschien
neen

0%
0%

44%
56%

33%
50%

26%
35%

Waarom?
GBS Dertien
-- Je leert er zelf ook wel dingen uit. Hoe je te werk kan gaan rond een bepaald onderwerp. Vooral bij muziek was het een meerwaarde.
-- Voor mijn eigen onderwijspraktijk zeker en vast, de leerkracht is ook ontlast omdat alle materialen reeds ter plaatse ter beschikking zijn.
-- Ik heb verschillende ideeën meegenomen en er verder aan gewerkt in de klas.
GBS Scheut
-- Gebrek aan materiaal hier op school om de beeldateliers te geven.
GBS Kameleon
-- Je doet nieuwe ideeën op.
-- Sommige dingen kan ik meenemen, andere dingen niet.
-- Er waren toffe ideeën om door te trekken naar klas, bv. liedjes die de kinderen in de klas verder zingen.
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27. Vind je dat de ateliers een meerwaarde bieden voor de school?
Vind je dat de ateliers een meerwaarde bieden voor de school?
ja

GBS Dertien GBS Scheut GBS Kameleon Algemeen totaal
75%
0%
17%
39%

misschien
neen

25%
0%

33%
67%

17%
67%

26%
44%

Waarom?
GBS Dertien
-- Kansen tot verrijking voor het hele team.
-- Ja, de kinderen vertellen er over aan iedereen, waardoor het sociaal contact verbeterd. De ouders komen vragen wat we gedaan hebben
en vonden het fijn om de werken van de kinderen te kunnen bewonderen.
GBS Kameleon
-- Ik denk dat mits wat extra materiaal, dit ook allemaal binnen de school mogelijk is. Zo proberen wij binnen de thema’s doorheen het
schooljaar ook een ruim aanbod te brengen rond muziek, beeld en drama (waarbij alle domeinen aan bod komen). Dus ik zie de meerwaarde van Beeldenstorm hiervoor niet.
-- Samenwerking is goed, op die manier doe je nieuwe ideeën op en verruim je je blik.
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28. Wat vind je zeker positief aan dit project voor de leerlingen?
GBS Dertien
-- Ze ontdekken hun creatieve talenten.
-- De leerlingen werken doorheen een bepaalde periode aan iets met een rode draad en dit op de verschillende muzische vormen.
-- Muzische vorming door professionelen.
-- Dat ze door het werken in kleinere groepen meer kansen krijgen om hun creativiteit volop te gebruiken.
-- Plezierbeleving! En werken met materialen waar ze niet dagelijks mee in contact komen. Klei, glasramen, tegels, muziekinstrumenten,
een grote ruimte om expressief te bewegen, ...
-- Dat sommige kinderen zich helemaal uitleven bij sommige ateliers. Dat een leerling kan tonen waar hij echt goed in is.
-- Ze krijgen de kans om in kleine groepen kennis te maken met muzische aspecten/technieken.
GBS Scheut
-- Leerlingen zijn muzisch bezig.
-- De leerlingen hebben zeker plezier gehad tijdens sommige ateliers. Ze konden zich vaak goed uitleven.
-- Afwisseling voor de leerlingen. Andere locatie, andere lesgevers.
-- Actief.
-- De formule van “muzische dagen” is zeker zinvol.
-- Dans en muziek zijn dingen waarmee op school heel weinig wordt gedaan. De kinderen ontdekken nieuwe talenten.
-- Het in contact komen met drama en dans/beweging.
-- Dat ze met andere leerkrachten werken.
-- Dat de leerlingen eens in een andere omgeving zijn. Sommige leerlingen bloeien open.
GBS Kameleon
-- Ze leren nieuwe dingen bij. Ze kunnen zich ook creatief uitleven. Het is ook goed dat ze in kleinere groepen kunnen werken en met andere leerkrachten in contact komen.
-- De leerlingen amuseren zich.
-- Dat ze met andere materialen kunnen werken die niet op school aanwezig zijn.
-- Contact met anderen buiten de leerkrachten.
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29. Wat vind je zeker positief aan dit project voor jezelf?
GBS Dertien
-- Ik versterk mezelf op muzisch vlak.
-- Je leert openstaan voor dingen die je niet direct ziet zitten om zelf te doen in de klas. Je leert bepaalde werkvormen en hoe je iets handig
kan organiseren.
-- Leren van anderen.
-- De eigen onderwijspraktijk verrijken, het overleg met de lesgevers is eveneens heel verrijkend.
-- Ontdekken van nieuwe werkvormen, activiteiten en materialen. De leerkracht krijgt hier ook de kans om te observeren en eventuele
ongekende talenten van de leerlingen te ontdekken.
-- Als leerkracht kan je van een gespecialiseerde artiest steeds ideeën opdoen. Ik heb ook nog bijkomende informatie gevraagd over een
bepaald item, omdat dit mij interesseerde.
-- Dat je sommige kinderen anders leert kennen.
-- Kennismaken met een aantal technieken binnen de domeinen van muzische vorming.
GBS Scheut
-- Sommige lesideetjes. Je ziet je leerlingen in een andere situatie, leert hen beter kennen.
-- Een andere kijk op drama.
-- Je ziet je leerlingen op een andere manier bezig.
-- De observatiemomenten zijn zinvol.
-- Je ziet de kinderen anders bezig dan op school, in de klas.
-- Ideeën opdoen in domeinen waarin ik niet thuis ben.
-- De leerlingen kunnen observeren.
GBS Kameleon
-- Je doet nieuwe ideeën op. Je kan ook de leerlingen goed opvolgen en soms beter leren kennen (in kleinere groepjes vallen sommige
leerlingen dan beter op dan in een grotere groep).
-- Zelf enkele ideetjes opgedaan en zelf meegewerkt tijdens de ateliers.
-- Weinig.
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30. Wat vind je zeker positief aan dit project voor de school?
GBS Dertien
-- Er ontstaat een rode lijn in alle graden.
-- Er wordt gewerkt op het niveau van de leerlingen. ze gaan dus steeds verder in de opbouw van iets, rond bv muziek.
-- Nieuwe ideeën. Uitstraling naar ouders.
-- De verticale samenhang, de kans om als school ‘muzisch’ te kunnen zijn.
-- De leerlingen leren bij en op het eind zeker de tentoonstelling, waarbij iedereen was uitgenodigd. De ouders en de buurt waren enthousiast om te komen kijken.
GBS Scheut
-- Buitenschoolse activiteit.
-- Muzisch schoolproject is waardevol.
-- Niets speciaals.
-- Er zat te weinig lijn in het project doorheen de jaren en de school werd een beetje aan haar lot overgelaten wat betreft de afronding van
het project en het toonmoment.
-- Samenwerking (indien deze vlot verloopt).
GBS Kameleon
-- De school doet nieuwe ideeën op, wat in het voordeel van de leerlingen is.
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31. Wat vind je eerder negatief aan dit project voor de leerlingen?
GBS Dertien
-- De omschakeling van de groepen. Sommige groepen komen dan minder in contact met 1 bepaald atelier. Misschien ook toch eerder wisselen van ateliers. Soms de indruk dat het te lang duurde voor de leerlingen.
-- Muziek.
-- Eigenlijk waren de leerlingen zelf heel enthousiast, geen negatieve uitingen gehoord.
-- Dat ze steeds in dezelfde groepjes moesten werken.
-- Sommige ateliers duren iets te lang voor kinderen van de eerste graad (bijna 120 minuten).
-- Diegenen die een atelier helemaal niet graag deden er toch telkens naartoe moesten gaan.
-- Dat ze van het eerste tot het zesde leerjaar zo goed als dezelfde technieken aangereikt krijgen.
GBS Scheut
-- Het was te chaotisch waardoor de kinderen te druk zijn.
-- De verplaatsing en ook de lesgevers hebben de kinderen niet in de hand waardoor de ateliers soms de mist in gaan.
-- Ze doen vaak hetzelfde
-- Weinig variatie in aanbod van activiteiten.
-- Te intensief, interesse gaat verloren. Er was vaak geen goede organisatie, geen opvolging van wat ze voordien gedaan hadden, geen
voorbereiding.
-- Soms heel weinig uitdagende of ‘nieuwe’ dingen gedaan, waardoor ze hun betrokkenheid verloren.
-- Te veel herhaling of dat er activiteiten wegvallen en ze niks moeten doen.
-- Dat leerlingen vaak niet aan bod komen doordat ze met te veel leerlingen in een groep zitten. Of dat ze hun werkje niet konden afwerken.
GBS Kameleon
-- Voor de leerlingen die veel structuur, afspraken en regelmaat nodig hebben zijn dit zeer moeilijke namiddagen. Aangezien ik zo enkele
leerlingen in mijn klas heb, werd ik al snel gezien als de ‘moeilijke klas’. Voor deze leerlingen hebben de namiddagen weinig bijgebracht
omdat hun gedrag dit vaak niet toeliet.
-- De leerlingen vinden bepaalde ateliers minder leuk. Er gebeuren te weinig aanpassingen op basis van de mening van de leerlingen.
-- Te langdradig en weinig variatie in de verschillende ateliers.
-- Sommige zaken waren langdradig en er zijn leerlingen die de ateliers snel beu waren omdat ze al enkele keren muziek hadden en dit
dikwijls hetzelfde was.
-- Te weinig structuur.
-- Jammer dat de kunstenaars zo een weinig zicht hadden op de beginsituatie van de kinderen. Dit door gebrek aan overleg.
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32. Wat vind je eerder negatief aan dit project voor jezelf?
GBS Dertien
-- Meer overleg nodig met de lesgevers, VOOR en TIJDENS de activiteiten.
-- De activiteiten geven soms een verkeerd beeld omdat ze hier in zeer kleine groepen werken wat in de klas met een grote groep vaak
moeilijker is of niet haalbaar.
-- Het deelnemen van de leerkracht kan in sommige ateliers werken, maar bij enkele kinderen remt dit hun durf om zichzelf te zijn. Ze doen
dan enkel de leerkracht na.
-- Weinig variatie bij het kennismaken van de verschillende technieken (het was bijna iedere keer weer hetzelfde dat we te zien kregen).
GBS Scheut
-- Frequentie te hoog.
-- Te onduidelijke informatie vooraf, je kon nadien ook moeilijk doorwerken aan de rugzakjes vermits we telkens wat anders gedaan hebben
dan wat op de planning stond.
-- Veel verloren lestijden. Verplaatsing niet gemakkelijk.
-- Werking van de site is niet duidelijk.
-- Spijtig van de vaak nogal negatieve relatie tussen beide partijen...
-- Veel tijdverlies voor de klas, er wordt niet gedacht aan hoe de verschillende dingen in de klas toepasbaar te maken.
-- Voelde soms aan als tijdsverspilling door de inhoud en de frequentie van de ateliers.
-- Te veel herhaling voor de leerlingen (terwijl ik de lestijden nodig heb in de klas in verband met niveau leerlingen).
-- Het is zoveel werk! Je moet de kinderen altijd tot daar sleuren want ze vinden het niet leuk zo ver!
GBS Kameleon
-- Het is zeer tijdsrovend en het vraagt veel organisatie om dit binnen de thema’s en het klasgebeuren te laten passen.
-- Tijdsgebrek door de vele uren die op school wegvielen en dit op het einde van het schooljaar.
-- Zorgt voor chaos.
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33. Wat vind je eerder negatief aan dit project voor de school?
GBS Dertien
-- Organisatorisch VOLDOENDE VOORAF informeren over data en groepen en COMMUNICATIE VERBETEREN.
-- Bij het toonmoment aan de ouders waren de begeleiders van de ateliers bij het uitgewerkte stuk dat de leerlingen toonden niet aanwezig.
Persoonlijk vind ik dat deze ook aanwezig mochten zijn. Vooral ook omdat ouders komen kijken en deze de mensen mochten leren kennen die aan dit project met de kinderen hebben gewerkt.
GBS Scheut
-- Wij moeten een toonmoment organiseren zonder enige hulp van de lesgevers van de ateliers. Dit vraagt enorm veel tijd en werk.
-- Te veel klassen doen hetzelfde, veel herhaling.
-- Afspraken werden niet steeds nageleefd, toonmoment werd niet ‘gedragen’ door Beeldenstorm.
-- Veel tijdverlies, praktische problemen (toezichten etc).
-- Weinig tot geen lijn doorheen de leerjaren. Geen hulp bij afronding en toonmoment.
-- Te veel herhaling voor de leerlingen.
-- Al de tijd die er in kruipt! Voor mensen die niet eens de moeite doen om eens naar ons toonmoment te komen kijken!
GBS Kameleon
-- Wanneer je in de namiddag naar Beeldenstorm moest gaan, hadden de leerlingen vaak maar een heel korte speeltijd gehad. Wanneer je
in de voormiddag naar Beeldenstorm moest gaan, moesten de leerlingen hun boterhammen in het park opeten en in beide gevallen had
je als leerkracht geen enkele middagpauze.
-- Te weinig samenwerking met de school.
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34. Hoe zou het project nog kunnen verbeterd worden?
GBS Dertien
-- Meer buurtbetrekking.
-- Door in de namiddag ook te wisselen van ateliers, zodat de leerlingen niet een hele namiddag in hetzelfde ateliers zitten en afwisseling
hebben.
-- Vooraf aan leerlingen een rode draad duidelijk maken. Vooraf inhouden aan leerkrachten geven zodat ze er ook in klas beter op inspelen.
-- Afstemming tussen de ateliers onderling (de rode draad is niet altijd even duidelijk) en sommige activiteiten moeten beter aangepast zijn
aan de leeftijdsgroep
-- Geen 2 uur in 1 atelier, meer afwisseling.
-- Misschien op een of ander manier de keuze laten aan de kinderen na een introductiemoment van alle ateliers. Zo kan bijvoorbeeld iemand die zich heel erg interesseert in muziek zich ook echt focussen op muziek.
-- Meer variatie in de werkvormen/technieken per domein muzische vorming.
GBS Scheut
-- Op vele manieren, te beginnen met een betere communicatie.
-- Lesgevers komen naar de school. Een klassikale start.
-- Zorgen voor een rode draad, zorgen voor een eindproduct, aanpassen van de site.
-- Duidelijke, haalbare doelstellingen, naleven van afspraken, positievere houding.
-- Verminderen in intensiteit; workshops die duidelijk met een thema te maken hebben; op school workshops komen geven; een link leggen
met mogelijkheden in de klas; afzeggen als er artiesten afwezig zijn, niet zomaar invullen met eender welke activiteit.
-- Minder frequente ateliers, gerichter naar een eindproduct of afsluiting toewerken.
-- Aanpak, organisatie, structuur veranderen. Website aanpassen, activiteiten op niveau en per graad of leerjaar.
GBS Kameleon
-- Ik heb dit project al enkele jaren zien evolueren en ik zie weinig verbetering. Ik zie ook elk jaar nieuwe artiesten.
-- Meer uitgaan van de leerling-kenmerken en wat zij graag zouden willen doen.
-- Meer overlegmomenten en inspraak, ook ideeën die van de leerkrachten komen kunnen interessant zijn.
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35. Ik wil volgend schooljaar nog samenwerken met Beeldenstorm!
Ik wil volgend schooljaar nog samenwerken met Beeldenstorm !
ja

GBS Dertien GBS Scheut GBS Kameleon Algemeen totaal
100%
0%
33%
44%

neen

0%

100%

67%

56%

Want?
GBS Dertien
Ja want:
-- Je leert er veel dingen bij omtrent de werking en het verlicht ook het nastreven van de doelen.
-- Dit is voor mij een heel positieve ervaring geweest, zeker opnieuw organiseren voor mijn leerlingen en ook voor mezelf!
-- De kinderen vinden het super leuk. Ikzelf leer bij en kan reeds doelen aanduiden waaraan er werd gewerkt.
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36. Ik wil nog samenwerken met Beeldenstorm mits volgende aanpassingen :
GBS Dertien
-- Een heel schooljaar graag!
-- Muziek actiever maken.
-- Een betere COMMUNICATIE op vlak van doelen vooropstellen, organisatie en een betere verdeling van de groepen.
-- Aangezien we steeds afwisselend op maandag de ene week en op dinsdag de andere week gingen was er als derde atelier afwisselend
drama (op dinsdag) of dans (op maandag) . Hierdoor was het doorschuiven moeilijk en kwamen niet alle groepen evenveel aan bod bij
deze ateliers. Was heel ingewikkeld zowel voor de artiesten als voor de leerkrachten en kinderen.
-- Meer variatie in de werkvormen/technieken per domein muzische vorming.
GBS Scheut
-- Lesgevers komen naar de school. Doelgerichte activiteiten. Iedere groep doet dezelfde activiteiten. Aanpassing van de site. Overleg met
de leerkrachten.
-- Alle klassen doen iets anders, er is een eindproduct, er is een rode draad, er heerst minder chaos indien er iemand afwezig is, site wordt
afgeschaft of bijgeschaafd.
-- Positievere houding van artiesten t.o.v. klasleerkrachten, duidelijke afspraken, het kind centraal tijdens ateliers en werking; veel tijdverlies
door verplaatsing, ateliers die wegvallen --> artiesten die op school komen zou meerwaarde zijn: project ‘leeft’ op school, minder tijdverlies, ...
GBS Kameleon
-- De begeleiders bevragen ook de leerlingen en gaan in op wat de leerlingen graag hebben.
-- Meer inspraak en minder ateliers (en liefst niet op einde schooljaar want dan drukke periode).
-- Mits er meer overleg en inspraakmogelijkheden zijn met de lesgevers.

116

37. Heb je nog andere opmerkingen of suggesties?
GBS Dertien
-- Het wisselen de ene week maandag en dan weer dinsdag is niet zo praktisch, maar wel haalbaar.
GBS Scheut
-- Het idee dat aan de grondslag ligt van dit project is goed, heel goed, dus het is dubbel zo jammer dat de uitvoering slecht verloopt.
-- Ook de desinteresse voor het toonmoment vanuit Beeldenstorm zelf (waar ze NIETS voor gedaan hebben) zorgt dat ik niet zo gemotiveerd ben om ermee verder te gaan.
GBS Kameleon
-- Ik vraag me af waarom een enquête 2x per trimester moet ingevuld worden. Ik stel voor dat het efficiënter is om dit gewoon 1x op het
einde te doen.
-- Leerlingen hebben meeste leerkansen in de voormiddag. Ateliers kunnen het best plaatsvinden in de namiddag.
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2. Leerlingenbevraging
Nieuw dit schooljaar was dat niet enkel de leerkrachten onderworpen werden aan een enquête. Ook de leerlingen hebben dit jaar na afloop van
hun project bij Beeldenstorm een evaluatie gemaakt. In dit deel van de zelfevaluatie krijgt u weerslag van deze beoordeling. Aangezien niet overal
dezelfde ondervraagmethode is gehanteerd, bespreken we eerst de resultaten van de leerlingen van scholen Dertien en Scheut en nadien de resultaten van de leerlingen van Kameleon.
222 leerlingen van de scholen Dertien (116 leerlingen = 52%) en Scheut (106 leerlingen = 48%) hebben in de loop van de maand mei 2013 een vooraf
opgestelde enquête schriftelijk ingevuld in de klas, onder begeleiding van hun klasleerkracht en met hulp van hun medeleerlingen.
Hieronder worden de resultaten van Scheut en Dertien opnieuw individueel weergegeven per school en per klas omdat er opnieuw verschillen op te
merken zijn tussen de verschillende scholen en de verschillende leeftijdsgroepen. Niettemin worden ook de algemene resultaten weergegeven, maar
ook deze dienen met de nodige voorzichtigheid geanalyseerd te worden. De resultaten van deze bevraging zijn volledig manueel verwerkt. Ook hier
beperken we ons tot de percentages om een vergelijking de bevorderen.
Onderstaande vragen werden gesteld aan de leerlingen:
1.
Ben je meegeweest naar “Beletterd en Betekend” 2012-2013?
2.
Heb je plezier beleefd aan “Beletterd en Betekend” 2012-2013?
3.
Wat vond je het leukste atelier?
4.
Wil je volgend jaar opnieuw deelnemen aan het project?
5.
Heb je een nieuw talent ontdekt?
6.
Heb je nieuwe materialen ontdekt?
7.
Heb je nieuwe technieken geleerd?
8.
Welk thema stond er centraal?
De vier eerste vragen zullen hieronder in schematische vorm besproken worden per school. De vier laatste vragen worden daarna iets uitgebreider
besproken.
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Leerlingen Gemeentelijke
Basisschool Scheut
1ste leerjaar

Aantal per klas Meegeweest? Ja=1
Neen=2
25
1-25=100%

2de leerjaar

25

1=25=100%

3de leerjaar

16

1=16=100%

4de leerjaar

16

1=16=100

5de leerjaar

11

1=11=100%

6de leerjaar

13

1=13=100%

Totaal:

106

1=106=100%

Plezier?

Leukste atelier

1=25=100% Beeld: 30=40%
Dans: 9= 36%
Woord: 6=24%
Muziek: 0%
1=20=80% Beeld:9=36%
2=5=20%
Dans:1=4%
Woord:3=12%
Muziek:12=48%
1=16=100% Beeld: 15=95%
Dans: 0%
Woord: 0%
Muziek:1=6%
1=7=44
Beeld: 15=95%
2=9=56
Dans: 0%
Woord: 0%
Muziek:1=6%
1=4=36%
Beeld: 0 %
2=7=64%
Dans: 0%
Woord: 3=23%
Muziek:10=77%
1=4=31%
Beeld: 0 %
2=9=69%
Dans: 16=15%
Woord: 3=23%
Muziek:10=77%
1=76=72% Beeld: 45=42 %
2=30=28% Dans: 32=30%
Woord: 16=15%
Muziek:13=13%
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Volgend jaar opnieuw? Ja= 1 Neen=2
1=20= 80%
2=5=20%

1=21=84%
2=4=16%

1=100%

1=5=31%
2=11=69%

1=2=18%
2=9=89%

1=68=64%
2=35=36%

Leerlingen Gemeentelijke
Basisschool Dertien
1ste leerjaar A

Aantal per klas Meegeweest? Ja=1 Neen=2 Plezier?
11

1=11=100%

1ste leerjaar B

10

1=10=100%

2de leerjaar

23

1=23=100%

3de leerjaar

22

1=22=100%

4de leerjaar

18

1=18=100%

5de leerjaar A

17

1=17=100%

5de leerjaar B

15

1=15=100%

Totaal:

116

1=106=100%

1=10=91%
2=1=9%

Leukste atelier

Beeld: 2=18%
Dans: 4= 36%
Woord: 1=94%
Muziek: 4=360%
1=8=80%
Beeld: 3=30%
2=2=20%
Dans: 9= 20%
Woord: 6=30%
Muziek: 2=20%
1=23=100% Beeld:7=31%
Dans:3=13%
Woord:2=8%
Muziek:11=48%
1=19=86% Beeld: 14=78%
2=1=16%
Dans: 2=9%
Woord: 9=41%
Muziek:4=18%
1=17=94% Beeld: 14=78%
2=1=6%
Dans: 2=11%
Woord: 1=50%
Muziek:1=5%
1=17=100% Beeld: 9=53 %
Dans: 0%
Woord: 3=20%
Muziek:5=29%
1=4=31%
Beeld: 0 %
2=9=69%
Dans: 16=15%
Woord: 3=23%
Muziek:10=77%
1=104=90% Beeld: 47=41 %
2=12=10% Dans: 14=12%
Woord: 21=18%
Muziek:34=29%
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Volgend jaar opnieuw? Ja= 1
Neen=2
1=10= 91%
2=1=9%

1=9=90%
2=1=10%

1=23=100%

1=21=95%
2=1=5%

1=14=78%
2=4=22%

1=17=100%

1=98=84%
2=18=16%

Algemeen resultaat Gemeentelijke Basischolen Scheut
Aantal leerlingen
106

Meegeweest?
100%

Plezier?
Ja: 81%
Neen: 19%

Leuke ateliers?
Beeld: 41%
Muziek: 30%
Dans: 14%
Woord:15%

Volgend jaar opnieuw?
Ja: 74%
Neen: %

Algemeen resultaat per graad voor School 13 & Kameleon
Graad
1ste graad

Aantal leerlingen
94

Meegeweest?
100%

Plezier?
ja: 91%
neen: 9%

Leuke ateliers?
Beeld: 33%
Muziek: 31%
Dans: 20%
Woord 16%

Volgend jaar opnieuw?
ja: 88%
neen: 12%

2de graad

72

100%

ja: 82%
neen: 18%

ja: 78%
neen: 22%

3de graad

56

100%

ja: 63%
neen: 37%

Beeld: 65%
Muziek: 8%
Dans: 13%
Woord: 14%
Beeld: 25%
Muziek: 55%
Dans: 4%
Woord: 16%
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ja: 45%
neen: 55%

Heb je een nieuw talent ontdekt?
GBS Dertien
1e graad:
-- De leerlingen van de eerste graad geven voornamelijk aan dat ze goed kunnen bewegen en dansen en liedjes zingen. Ook knutselen zien
velen als iets wat ze goed kunnen. De kinderen hebben ook aangegeven dat ze zich graag amuseren in de ateliers.
2e graad:
-- Muziek en drama waren duidelijk de ateliers waar de leerlingen uit de tweede graad het beste hun ei in kwijt konden en waarin ze konden
ontdekken dat ze er best goed in zijn.
3e graad:
-- De leerlingen van de derde graad wijzen op allerlei soorten talenten die ze hebben kunnen ontwikkelen tijdens de verschillende ateliers.
Iedereen is op zijn minst wel goed in één van de disciplines. Ze duiden eveneens op het feit dat ze creatief zijn.
GBS Scheut:
1e graad:
-- De leerlingen van het 1e leerjaar hebben deze vraag niet ingevuld. De resultaten duiden dus enkel op die van het 2e leerjaar. Het grote
merendeel van de leerlingen heeft hier aangegeven dat ze goed kunnen dansen, knutselen of muziek spelen. Het feit dat ze er zelf goed
in zijn, benadrukken ze hier.
2e graad:
-- De leerlingen uit de tweede graad geven als grote talent de ateliers beeld aan. Een enkeling duidt aan dat hij heeft geleerd om creatief te
zijn. Sommigen wijzen op muziek als hun sterkste talent.
3e graad:
-- De leerlingen van het 6e leerjaar hebben deze vraag niet ingevuld. De resultaten hier duiden dus enkel die van het 5e leerjaar. Muziek,
dans of toneel, de leerlingen van het 5e leerjaar weten na de ateliers duidelijk waar hun sterkste kwaliteiten liggen.
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Heb je nieuwe materialen/technieken ontdekt?
GBS Dertien
1e graad:
-- De leerlingen uit de eerste graad maakten kennis met klei en plasticine en verschillende nieuwe muziekinstrumenten zoals de piano en
de trommel. Ook leerden de kinderen hoe ze rustig konden werken.
2e graad:
-- Knutselen met popjes, tegels verbranden en het nieuwe instrument de djembé, is voor deze kinderen in het geheugen gegrift gebleven
na de ateliers.
3e graad:
-- De leerlingen van de derde graad duiden op het leren solderen met de soldeerbout en de djembé als nieuwe materialen die ze hebben
leren kennen in dit project. Ook vonden ze de nieuwe knutseltechnieken fijn en was het tof om te leren beatboxen.
GBS Scheut:
1e graad:
-- De leerlingen van het 1e leerjaar hebben deze vraag niet ingevuld. De resultaten duiden dus enkel op die van het 2e leerjaar. Deze leerlingen duiden op de nieuwe muziekinstrumenten die ze hebben leren kennen en op klei, blijkbaar kenden ze dat niet vooraf. Daarnaast
vonden ze ook het nadoen van de dieren en leren rappen een unieke ervaring.
2e graad:
-- Het lijmpistool en de djembé was indrukwekkend voor de leerlingen. De leerlingen van de tweede graad hebben ook aangegeven dat ze
geleerd hebben om samen te werken omdat je zo meer kan bereiken.
3e graad:
-- Voornamelijk het leren smelten van ijzer en de soldeerbout is deze kinderen bijgebleven. Lassen en pianospelen vonden ze ook interessant.
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Welk thema stond er centraal?
GBS Dertien
1e graad:
-- Dieren en muziek worden aangeduid als voornaamste thema waarrond er is gewerkt.
2e graad:
-- De leerlingen van de tweede graad nemen aan dat er voornamelijk werd stilgestaan bij dieren, monsters en kraaien.
3e graad:
-- Monsters, dieren, kunst en cultuur en af en toe een suggestie in de richting van het beest in de mens worden door de leerlingen van de
derde graad aangeduid als centrale thema.
GBS Scheut:
1e graad:
-- De leerlingen van het 1e leerjaar hebben deze vraag niet ingevuld. De resultaten duiden dus enkel op die van het 2e leerjaar. De meeste
leerlingen van het 2e leerljaar hadden echt geen enkel idee welk thema er dit jaar centraal stond. De wereld op zijn kop, de wereld van
de ridders en het tekenen van dieren werden als suggesties aangereikt.
2e graad:
-- De leerlingen van de tweede graad hadden het al iets beter bij het juiste eind want bij hen gingen verschillende suggesties in de richting
van het beest in de mens, of was het nu omgekeerd?
3e graad:
-- De meeste leerlingen van de derde graad geven aan dat het dier (of het monster) in de mens het centrale thema was van dit project.

124

Gemeentelijke Basisschool Kameleon
De leerlingen van GBS Kameleon hebben geen specifieke enquête voor het project “Beletterd & Betekend” ingevuld maar wel een algemene
leerlingenbevraging gemaakt waarin een drietal vragen gewijd werden aan dit project. Per leerjaar werden deze vragen gesteld:
-- Hoe goed ben je in de ateliers…
-- Hoe boeiend en interessant vind je de ateliers?
-- Wil je graag nog eens terug naar Beeldenstorm?
De resultaten van deze enquête zijn verwerkt door een aantal leerkrachten van Kameleon. Hieronder worden de grafieken van de resultaten per leerjaar weergegeven.
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Betrokkenheid 1ste leerjaar Kameleon
Hoe boeiend en intressant vind je de ateliers? (totaal 20 leerlingen)

Competenties 1ste leerjaar
Hoe goed ben je in de ateliers?

Wil je graag nog eens terug naar Beeldenstorm?

Muziek?

Drama/Dans?

Beeld?

20+=100%

20+=100%

20+=100%

Muziek?

Drama/Dans?

Beeld?

18+=90%
2+=10%

17+=85%
1±=5%
1-=5%
1 neen=5%

20+=100%

19 ja =95%
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_ slecht
± middelmatig
+ goed

Betrokkenheid 2de leerjaar Kameleon
Hoe boeiend en intressant vind je de ateliers? (totaal 17 leerlingen)

Competenties 2de leerjaar
Hoe goed ben je in de ateliers?

Wil je graag nog eens terug naar Beeldenstorm?
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Muziek?

Drama/Dans?

Beeld?

12+=70,60%
4±=23,20%
1-=6,20

15+=87%
2-=13%

15+=87%
2-=13%

Muziek?

Drama/Dans?

Beeld?

11+=63,80%
5±=29%
1-=6,20
16 ja
=93,80%

15+=87%
2-=13%

16+=93,80%
1-=6,20%

1 neen=6,20

_ slecht
± middelmatig
+ goed

Betrokkenheid 3de leerjaar Kameleon
Hoe boeiend en intressant vind je de ateliers? (totaal 12 leerlingen)

Competenties 3de leerjaar
Hoe goed ben je in de ateliers?

Muziek?

Drama/Dans?

Beeld?

12+=100%

10+=93,30%
1±=8,35%
1-=8,35%
Drama/Dans?

9+=75%
1±=8,38%
2-=16,65
Beeld?

Muziek?
10+=93,30%
±=16,70%

Wil je graag nog eens terug naar Beeldenstorm?

8 ja=66,60%

Betrokkenheid 4de leerjaar Kameleon
Hoe boeiend en intressant vind je de ateliers? (totaal 17 leerlingen)

Competenties 4de leerjaar
Hoe goed ben je in de ateliers?

Wil je graag nog eens terug naar Beeldenstorm?
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_ slecht
± middelmatig
+ goed

10+=93,30%
8+=66,60%
1±=8,35%
2±16,70%
1-=8,35%
2-=16,70%
4 neen=33,40%

Muziek?

Drama/Dans?

Beeld?

10 =58%
3± =16,50%
4-= 23,50Muziek?

6+=35%
2±=12%
9-=53%
Drama/Dans?

9+=53%
3±=17,60%
5-=29,40%
Beeld?

11+=65%
3±=17,50%
3-=17,50%
2 ja =11%

6+=35%
4±=23,50%
7-=41,50%
15 neen=89%

11+= 65%
2±=11,50%
4-=23,50

_ slecht
± middelmatig
+ goed

Betrokkenheid 5de leerjaar Kameleon
Hoe boeiend en intressant vind je de ateliers? (totaal 13 leerlingen)

Muziek?

Drama/Dans?

Beeld?

12+=92%
1±=8%

12+=92%
1±=8%

10±=77%
3±=23%

Muziek?

Drama/Dans?

Beeld?

12+=92%
1±=8‰

12+=92%
1±=8‰

8±=66,60%
4±=33,40%

Wil je graag nog eens terug naar Beeldenstorm?

11 ja
=84,60%

2 neen=15,40%

Betrokkenheid 6de leerjaar Kameleon
Hoe boeiend en intressant vind je de ateliers? (totaal 10 leerlingen)

Muziek?

Drama/Dans?

Beeld?

8+=80%
2±=20%

7+=70%
1±=10%
2-=20%
Drama/Dans?

5+=50%
4±=40%
1-=10%
Beeld?

10+=100%

9+=90%
1+=10%

7+=70%
2±=20%
1-=10%

6 ja =60%

4neen=60%

Competenties 5de leerjaar
Hoe goed ben je in de ateliers?

Competenties 6de leerjaar
Hoe goed ben je in de ateliers?

Muziek?

Wil je graag nog eens terug naar Beeldenstorm?
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_ slecht
± middelmatig
+ goed

_ slecht
± middelmatig
+ goed

3. Docentenbevraging
Aanvankelijk was het de bedoeling om in deze zelfevaluatie ook een extra bevraging op te nemen waarin het woord werd gelaten aan de artistieke
begeleiders van de ateliers. Omwille van plaatsgebrek in deze zelfevaluatie zal hier enkel notie genomen worden van de aandachtspunten die de docenten hebben aangegeven tijdens de evaluatievergadering met de directies van de deelnemende scholen de verschillende partners van “Beletterd &
Betekend” 2012-2013.
In het algemeen waren de docenten best tevreden over dit projectjaar. Ze zijn blij met wat ze hebben kunnen verwezenlijken met de leerlingen van
de verschillende scholen en willen in de toekomst graag het project met veel enthousiasme blijven ondersteunen. Toch hekelen ook zij een aantal
punten in de samenwerking met de scholen en de vzw Beeldenstorm, die in de toekomst zouden verbeterd kunnen worden opdat het project zijn
zwakkere punten kan versterken en zijn sterke punten kan verstevigen.
De grootste moeilijkheid lag voor de docenten in de communicatie met de leerkrachten van de deelnemende scholen. De samenwerking tussen
beide partijen zou vlotter kunnen verlopen wanneer er tijd zou kunnen vrijgemaakt worden om te overleggen. Zo kunnen de leerkrachten met hun
bezorgdheid omtrent bepaalde werkvormen of aanpak van bepaalde lesdoelen direct terecht bij de docenten die de ateliers begeleiden en kan er op
een proactieve manier ingespeeld worden op de noden van de leerlingen en het behalen van de doelstellingen van het project. De artistieke docenten betreuren dat sommige leerkrachten dit jaar een negatieve houding tijdens of na afloop van het project (via de evaluatie) hebben opgesteld. Zo
wijzen bepaalde leerkrachten op te veel herhaling, terwijl de docenten opperen dat herhaling soms noodzakelijk kan zijn in het leren van iets, ook als
dit om creatievere lesdoelen gaat (bvb. noten leren lezen in de muziek is als de maaltafels leren in wiskunde). De docenten menen dat veel te maken
heeft met de begeleiding en het enthousiasme van de leerkrachten. Een positieve houding werkt in twee richtingen die zo een optimale samenwerking bewerkstelligt.

4. Algemene evaluatie van het project
Tijdens het project “Beletterd & Betekend” is ook dit schooljaar getracht om de drie doelstellingen die vooraf werden bepaald te behalen. Het bevorderen van het zelfbeeld bij de leerlingen met een risico op een schoolse achterstand (het welbevinden), het verhogen van de cultuurcompetentie bij
deze doelgroep en het vergroten van de betrokkenheid van de buurt en de ouders bij de basisscholen zijn de drie uitgangspunten geweest waarrond
de leerlingen, leerkrachten, artistieke docenten en externe partners dit jaar gewerkt hebben.

1. Het verhogen van het zelfbeeld bij leerlingen met een schoolse achterstand.
Na afloop van de ateliers was heel duidelijk dat het welbevinden bij de leerlingen zeer groot was. De leerlingen hebben op een educatief verantwoorde manier geleerd om tijdens de muzische ateliers hun eigen talenten te ontwikkelen in functie van het vergroten van hun zelfbeeld. De leer130

lingen hebben in hun bevraging zeer nauwgezet aangegeven dat ze allemaal iets geleerd hebben over zichzelf. Het plezier dat ze daarin gevonden
hebben is groot. Ook de leerkrachten hebben aangegeven dat de leerlingen vaak honderduit willen vertellen over de leuke dingen die ze in de ateliers
gedaan hebben. De ateliers in Beeldenstorm zijn dus een opstap geweest om hun creatieve talenten te ontdekken. Het feit dat er in de ateliers gewerkt wordt met kleinere groepen dan in de klas wordt aangegeven als een grote plus, omdat de leerlingen zo meer kansen krijgen om hun creativiteit volop te gebruiken op een manier dat ze er zelf veel plezier aan beleven. De leerlingen kunnen zich volledig uitleven en nemen dankbaar gebruik van de middelen die hen aangeboden worden.
Het feit dat de leerlingen in een andere omgeving van cultuur kunnen genieten, laat hen openbloeien waardoor hun zelfvertrouwen vergroot wordt.
Om de kinderen in de toekomst nog meer kansen te geven om zichzelf verder te ontplooien wordt aangegeven dat er misschien iets veranderd kan
worden aan de frequentie van de ateliers en de duur van de workshops. Sommige leerkrachten zijn van mening dat voor kinderen van de eerste graad
bepaalde ateliers te lang duren en te intensief zijn voor hun concentratievermogen. Daarnaast wordt benadrukt dat het belangrijk kan zijn om na te
denken over een verschillende invulling van de ateliers over de verschillende leeftijdsgroepen heen. Kinderen van het eerste leerjaar hebben behoefte
aan andere werkvormen dan kinderen van het zesde leerjaar en omgekeerd. Het feit dat iedereen nu bijna hetzelfde aanbod krijgt, wordt geïnterpreteerd als een nadeel van dit project. Dit is bovendien duidelijk op te merken in de motivatie van de oudste leerlingen. Indien zij een aangepast programma zouden krijgen, zullen zij misschien ook vaker enthousiast zijn om actief deel te nemen aan de ateliers en kan ook hun welbevinden op een
andere manier positief vergroot worden. Verschillende leerkrachten geven daarnaast aan dat het jammer was dat de artistieke docenten weinig inzicht hadden in de beginsituatie van de leerlingen (speciale noden en hun niveau). Wanneer er in het vervolg een groter overleg zou kunnen gepland
worden, kan er in de ateliers ook nauwer ingespeeld worden op de specifieke wensen van de kinderen en kunnen de docenten ingrijpen in moeilijke
situaties.

2. Het verhogen van de cultuurcompetentie bij deze doelgroep.
Zowel de leerkrachten als de leerlingen hebben aangegeven dat de mogelijkheden die de kinderen gekregen hebben in de ateliers niet te onderschatten zijn. De kinderen kregen in de ateliers de kans om les te krijgen van artistieke professionelen en ze maakten kennis met nieuwe technieken
en materialen die nooit binnen de muren van de school gerealiseerd konden worden. Het feit dat de kinderen hebben kunnen inzien dat cultuurbeleving iets is om enthousiast over te zijn, kan alleen maar als een voordeel worden gezien. De leerlingen werden opgeroepen om actiever deel te
nemen aan creatieve activiteiten omdat ze voor een paar uur per week losgetrokken werden uit hun normale habitat en konden ondergedompeld
worden in de wereld van nieuwe lesgevers en een andere locatie dan het klaslokaal. De leerkrachten menen dat hun eigen inbreng in de lessen muzische vorming op school niet steeds toereikend is en ze beschikken ook niet steeds over de middelen om hun leerlingen te laten genieten van verscheidene werkvormen. De ateliers in Beeldenstorm konden dit hiaat verkleinen waardoor de leerlingen ook inzicht verworven hebben in andere
kunst- en werkvormen.
Daarnaast hebben de leerkrachten in hun bevraging aangegeven dat een grotere variatie in de aangeboden ateliers wenselijk is, waardoor de betrokkenheid van de leerlingen vergroot kan worden. Soms deden de leerlingen weinig ‘uitdagende’ of nieuwere dingen waardoor de leerkrachten zich
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soms de vraag stelden waar de effectieve meerwaarde moest worden gezocht. Misschien kan in een nieuw project op voorhand een overzicht van de
verschillende activiteiten tussen de docenten en de leerkrachten worden overlopen, waardoor de leerkrachten ook kunnen aangeven waar er precies
al in de klas aan gewerkt wordt en welke zaken op school minder aan bod komen en waardoor de ateliers van Beeldenstorm effectief de cultuurcompetentie van de leerlingen kunnen vergroten. Een grotere inspraak voor de leerkrachten zal hun welbevinden vanzelfsprekend verbeteren.

3. Het vergroten van de betrokkenheid van de buurt en de ouders bij de basisscholen.
Ook dit projectjaar zijn er in de scholen verschillende praatcafés georganiseerd waarin de ouders en de buurtbewoners de kans kregen om zich te
informeren over het project “Beletterd & Betekend”. Aangezien er dit jaar gewerkt is met een rode draad doorheen de verschillende ateliers was het
duidelijker om naar buitenstaanders over te brengen waar de leerlingen effectief mee bezig waren. Sommige leerkrachten hebben aangegeven dat
dit project veel doet aan de uitstraling van de school tegenover de ouders. Op iedere school werd na afloop van de ateliers bij Beeldenstorm een
toonmoment georganiseerd. Nieuw was dat dit jaar het toonmoment in twee scholen (Scheut en Dertien) ook effectief in de school heeft plaatsgevonden en niet in de ruimtes van Beeldenstorm. De scholen hebben aangegeven dat de ouders en buurt enthousiast reageerden om te komen kijken.
De toonmomenten die de kinderen maken, laten doorgaan op school draagt er evident toe bij dat de ouder- en buurtbetrokkenheid vergroot wordt.
In de toekomst blijft het steeds belangrijk om hier verder energie in te investeren waardoor de samenwerking tussen de school, de ouders en de buurt
consistent kan blijven doorgaan en ook nog verbeterd kan worden.
Uit de verschillende bevragingen is gebleken dat er grote verschillen zijn in de perceptie van “Beletterd & Betekend” tussen enerzijds de leerkrachten
van de verschillende scholen en anderzijds de leeftijd van de verschillende leerlingen. Bepaalde leerkrachten evalueren het project beduidend positiever dan anderen en ook de jongere leerlingen geven blijk van een positievere waardering aan het project dan de oudere leerlingen, dit over de verschillende scholen heen. Desalniettemin hopen de Anderlechtse scholen om in het schooljaar 2013-2014 het project “Beletterd & Betekend” nogmaals
te laten doorgaan teneinde de projectdoelstellingen opnieuw te behalen en de leerlingen te laten genieten van muzische vorming buiten de muren
van de school en onder begeleiding van artistieke professionals.
In een toekomstig project zal meer belang worden gehecht aan professionalisering. Er zal tijd worden gemaakt voor communicatie en samenwerking
waardoor tegemoet kan worden gekomen aan de vraag van de leerkrachten en artistieke docenten. Leerkrachten en docenten zouden moeten kunnen opereren als een tandem. Dit kan op een eenvoudige manier bewerkstelligd worden door telefonisch contact te hebben met elkaar waardoor een
duidelijkere pingpongrelatie wordt gecreëerd. Vaak was het weinige intermenselijke contact tussen de leerkrachten en docenten een frustratie voor
beide partijen en op die manier kan hierin tegemoet gekomen worden. De scholengroep zal hiervoor ruimte creëren door bijvoorbeeld leerkrachten
op bepaalde momenten lesvrij te maken om te overleggen met de docenten of hiervoor een moment te nemen tijdens een personeelsvergadering.
Hiermee samenhangend dient ook het gebruik van de website geëvalueerd/herbekeken te worden. Dit schooljaar functioneerde de website niet altijd
optimaal om een goede communicatie te verzekeren. De leerkrachten vonden de website vaak niet gebruiksvriendelijk en vonden het vaak te veel
tijdverlies om hier hun moeite in te steken. De website kan in een volgend project zeker nog als communicatiemiddel gebruikt worden maar dan zal
deze meer evident en overzichtelijker gemaakt moeten worden. De website kan natuurlijk niet fungeren als enige communicatiemiddel tussen de
docenten en leerkrachten meer eerder als een extra tool of een bijkomstig middel om structuur te bewaren in het overleg.
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Er kan ook nagedacht worden of iedere leerkracht sowieso dient deel te nemen aan het project. Misschien kan bij een vrijwillige deelname een grotere
respons beoogd worden. Deze leerkrachten zullen wellicht ook meer openstaan om consequent te overleggen met de artistieke docenten (eventueel ook buiten de schooluren). Vanzelfsprekend is het belangrijk dat de lessen door zowel de leerkrachten als de docenten op voorhand overlopen
worden in functie van het niveau en de noden van de leerlingen en in functie van de leerplandoelen die de leerkrachten dan heel duidelijk kunnen
aanhalen bij de docenten.
Naast de verplichte deelname voor alle leerkrachten kan ook worden nagedacht over de deelname van iedere leerling. De groepsamenstelling dient geëvalueerd te worden. Uit de leerlingenbevraging is voldoende gebleken dat de interesse voor dit project afneemt naarmate de kinderen ouder
worden. Ook de begeleidende leerkrachten konden dit fenomeen opmerken bij hun leerlingen. Een mogelijke oplossing kan zijn om het project enkel
te laten doorgaan voor de eerste en tweede graad. Een andere oplossing kunnen we vinden door de verschillende scholen per graad of per leeftijd te
laten samenwerken. Zo kan meer ingespeeld worden op een eigen, aangepast programma, voor iedere leeftijdsgroep. Op die manier kan het welbevinden van de oudere kinderen ook vergroot worden. De leerlingen krijgen dan allemaal een eigen toonmoment dat direct kan volgen op hun ateliers.
Per semester zou er bijvoorbeeld één leeftijdsgroep aan de slag kunnen gaan. Wanneer de derde graad in het laatste semester van het schooljaar aan
bod kan komen, dan kunnen deze leerlingen hun voorstelling eventueel koppelen aan het feest voor de schoolverlaters eind juni. Om tegemoet te
komen aan een andere frustratie van de leerkrachten zal er ook gepoogd worden om de toonmomenten van de leerlingen zodanig in te plannen dat
ook de begeleidende artistieke docenten aanwezig kunnen zijn op de voorstelling en dat ook zij in het toonmoment hun aandeel kunnen tonen tegenover de school, de ouders van de leerlingen en de buurt. Volgend schooljaar zal er opnieuw een zelfevaluatie gemaakt worden en dan kunnen nu
al een aantal zaken worden meegenomen om het project op een waardevolle manier te beoordelen. Na afloop van de evaluatievergadering werd de
vraag gesteld of ook een onafhankelijke observator de ateliers kan evalueren zodat in bepaalde gevallen de perceptie van de leerkrachten kan worden
bijgestuurd. Sommige partners van het project stellen zich immers vragen bij de objectiviteit van de leerkrachtenbevraging en op die manier kan de
neutraliteit op een onafhankelijke manier eventueel worden bijgestuurd. In een toekomstige leerkrachtenbevraging zou ook de vraag gesteld moeten
worden hoe de leerkrachten zelf hebben bijgedragen tot het project, in positieve en negatieve zin. Op die manier wordt er misschien een grotere
bewustheid gecreëerd bij de leerkrachten dat ook hun aandeel en hun houding van belang is voor het slagen van een dergelijk project. Wanneer ook
een leerlingenbevraging hernomen zou worden, zou het wenselijk zijn om de leerlingen onmiddellijk na de afloop van hun toonmoment te onderwerpen aan de vragenlijst. Voor een bepaalde school zat er dit jaar een geruime tijd tussen het project en de afname van de enquête en dit was niet zo
evident voor het waarheidsgetrouw invullen van de enquêtes.
Als algemene conclusie kunnen we stellen dat het project “Beletterd & Betekend” ook dit schooljaar in grote lijnen een succes was waarin de meeste
vooropgestelde doelen zijn bereikt. In een nieuw project zal opnieuw getracht worden deze doelstellingen voorop te plaatsen en ze daar waar nodig
te verbeteren zodat de sterkte van dit project kan renderen. De feedback vanuit deze analyse zal opgenomen worden om een nieuw projectplan uit
te schrijven en een programma op te stellen. Onder andere de motivatie van alle deelnemers aan dit project en een betere communicatie zijn vanzelfsprekend aandachtspunten die worden meegenomen voor de toekomst en waarvoor bijsturing zal gezocht worden zodat ook toekomstige projecten
positief onthaald kunnen worden. We kunnen werken aan de verbetering van de omkadering en organisatorische elementen van het project om ook
het welbevinden van niet alleen de leerlingen maar ook die van de leerkrachten en de docenten te vergroten.
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Aantal

Leeftijd

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand

Gem.
7
Totaal

Gem.
6-12
338

Westers 39
Niet Westers 299

Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend
aantal gezinsleden:

Beroep ouders
ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende
op rust

♀ ♂ Stad - Gemeente

Wijk

Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week Aantal ateliersessies in 2012 Aantal ingeschreven Totaal aantal Atelierparticipaties

Beletterd &
Betekend

2 .30 uur

12

288

338

2016

Actieve atelierparticipaties: Beletterd & Betekend

Representatieve participaties: Toonmomenten

2016

1000
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Ons patrimonium in feestverpakking
Ook dit jaar verzocht de vereniging “Festival des Enfants” ons om samen met 5 Franstalige scholen een historisch gebouw, dat onderworpen wordt aan
een grondige restauratie, te bestuderen. Het betrof het gemeentehuis van Vorst. Deze opzet wil hierbij jonge kinderen van de laatste graad van het
basisonderwijs kennis laten maken met artisanale beroepen. Daarnaast wil men ook de jongeren opmerkzaam maken op ons cultureel erfgoed, meer
bepaald historische gebouwen. De indrukken van de kinderen werden weergegeven in een stripverhaal uitgevoerd door de striptekenaar in dienst
van vzw Beeldenstorm, de heer Dirk Corens.
Er werden 5 inleidende lessen gegeven betreffende de functie en de geschiedenis van het gebouw en de aan te vatten restauratiewerkzaamheden. Er
volgde eveneens een bezoek aan het gemeentehuis. Daarop volgden de 5 artistieke ateliers die toegespitst werden op een bepaald onderdeel van de
werkzaamheden aan het gemeentehuis van Vorst. Onze doelgroep kreeg als opdracht te werken rond de art deco verlichtingsarmaturen.
Leerlingen: 5de leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool 13 uit Anderlecht
Leerkracht: Kim Lagast
Artiesten: Wim Carels, Dirk Corens, Jentel Wuytack en Nik Honinckx
Materiaal: Papier, gips, parafine, vetkrijt, lino
Techniek: Linosnede, krastechnieken, boetseren, mouleren en afgieten
Verlichtingsarmaturen in het gemeentehuis - aanzet
De pracht en praal die de majestueuze kroonluchters en wandverlichting letterlijk en figuurlijk uitstralen is werkelijk van een ongeëvenaarde schoonheid. Toch slaat hier een voorname soberheid de toon. Het was dan ook niet evident om de kinderen te leren omgaan met deze soberheid. Uitbundigheid en kleur is op hun jeugdige leeftijd zeer present. Enige toegift van de begeleiding was dus noodzakelijk. De kinderen kregen noties van een
glasverwerkingstechniek die mogelijk kan toegepast worden in verlichtingsarmaturen.
Er werden vooreerst simulaties gemaakt in papier met verschillende opties van kleurverlichting. Hiertoe werden er lino’s afgedrukt met transparante
inkten. Daarna werd er versoberd en werd er gestreefd om sobere decoraties aan te brengen in mat glas. Het glasgieten werd vervangen door parafine
gieten. Dit geeft een bij benadering gelijkaardig opaque effect van matglas. Hier en daar werd er een toontje aangebracht in vetkrijt.
Er werd ook geboetseerd en afgegoten in parafine. Het conisch werken bleek geen evidentie.
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Ons patrimonium in geschenkverpakking...

Naast deze smaakvolle tentoonstelling werden de stadsbussen opgesmukt
met tekeningen van onze kinderen; deze bussen reden gedurende een
maand rond als rijdende tentoonstelling.

betreft het gemeentehuis van Vorst
Gedurende enkele maanden hebben leerlingen uit een
aantal Brusselse scholen een onderzoek verricht dat zich
toespitste op de restauratiewerkzaamheden in het
gemeentehuis van Vorst. De leerlingen interpreteerden de
verscheidene restauratietechnieken in verschillende creatieve
ateliers.
Volgende scholen participeerden aan de opzet: Maturité 3 et 4
des écoles d'enseignement individualisé "La Cordée" et “Les
Marronniers", 5° primaire des écoles du Vignoble (Forest),
Sainte-Marie (Saint-Gilles), Vanhelmont (Jette) en de
Gemeentelijke Basisschool 13 (Anderlecht).

De heer Charles Picqué, minister-president van het
Brussels Gewest, belast met het beheer van
monumenten en landschappen, en mevrouw Magda De
Galan, burgemeester van de gemeente Vorst, nodigen u
uit om de resultaten van deze creatieve experimenten te
bezichtigen.
In de abdij van Vorst
Sint-Denijsplein 9
1190 Vorst
Van woensdag 30 mei 2012 tot en met dinsdag 12 juni 2012
Openingsuren:
op weekdagen : van 10.00 uur tot 16.00 uur
tijdens het weekend :van 14.00 uur tot 18.00 uur

Vernissage woensdag : 30 mei 2012 om 10.30 uur
Dit initiatief, gesteund door het Brussels hoofdstedelijk gewest,
kadert in het project
"Quand le patrimoine s'emballe..." - "Ons patrimonium in
geschenkverpakking...",
dat wordt gecoördineerd door het "Festival International de
l'Enfance et de la Jeunesse" in samenwerking met vzw
Beeldenstorm. Het project werd begeleid door de leerkrachten
en directies van de participerende scholen, door
kunsthistoricus Muriel Timmermans en door de kunstenaars
Pascaline Herman, Isabelle Monoyer, Theodora Ramaekers,
Wim Carels, Dirk Corens, Jentel Wuytack en Nik Honinckx.
Dit project werd mogelijk dankzij de hoffelijke samenwerking
met de gemeente Vorst.
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Aantal

Leeftijd

Gem.

Gem.
4-6
6-7
7-8
9-10
11-12
12 -13
14-15
16-17
18-19

15

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand
Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend
aantal gezinsleden:

Beroep ouders
ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende
op rust

♀ ♂ Stad - Gemeente

Wijk

Totaal

Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week Aantal ateliersessies in 2012 Aantal ingeschreven Totaal aantal Atelierparticipaties

Vorst

2 uur

1

10

15

Actieve atelierparticipaties:

Representatieve participaties:

150

1050
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150

Kleurenbeest
Alle gemeentelijke Anderlechtse scholen gebruiken Kleurenbeest in de laatste kleuterklas; daarnaast wordt dit verhaal met methodeboek ook
gebruikt in:
de Voorzienigheidsschool (Anderlecht)
basisschool en de kleuterschool Gemeenschapsonderwijs te Halle.
Het verhaal en het methodeschrift zijn inmiddels een oncontroleerbaar eigen leven gaan leiden in tal van Nederlandstalige scholen

Kleurenbeest studiedag voor de kleuterleidsters door Joy Adegoke.
Actieve atelierparticipaties:

Representatieve participaties:

?

1000
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Hoofdstuk 4: omvat ons verslag Sociale economie.

Plaatselijk Initiatief voor Ontwikkeling van de Werkgelegenheid
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3. 1. Identificatie van de aanvrager:
Indien zich wijzigingen hebben voorgedaan, vermeld deze dan in het vet:
Naam van de organisatie :
Beeldenstorm
Juridisch statuut :
vzw
Naam van het project :
indien uw vereniging of onderneming meerdere erkenningen als PIOW of IO kreeg voor verschillende activiteiten
Adres van de maatschappelijke zetel :
Bergensesteenweg 145, 1070 Anderlecht
Adres waarnaar de briefwisseling gezonden dient te worden (indien verschillend van de maatschappelijke zetel) :
Naam en functie van de contactpersoon in het kader van deze aanvraag :
Telefoon : 02/523.43.50
Fax : 02/527 29 03
E-mail : nik.honinckx@beeldenstorm.be
Website : www.beeldenstorm.be
Ondernemingsnummer : 0470-247 090
RSZ-nummer : 262-1720626-73
Nummer handelsregister : 0470 247 090
BTW-nummer : BE0470 247 090
Bankrekeningnummer voor de betaling van de subsidie : 001-3397791-54
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3.2. Inlichtingen over de financiering (voor elk erkend PIOW- of IO-project)
TOTAAL FINANCIERING gevraagd voor 2013

€ 69.000
Hoofdstuk 3. Inlichtingen over het personeel in het PIOW of de IO (binnengekomen OF weggegaan OF gebleven ) tussen 1 januari 2012 en 15 februari 2013
(1 tabel per project erkend als PIOW of IO):
3. A) Personeel binnengekomen OF weggegaan OF gebleven in het PIOW of de IO tussen 1 januari 2012 en 15 februari 2013
Vul onderstaande tabel in (ook de rubrieken CATEGORIE en STATUUT FINANCIERING):
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Datum: 14/02/1013

Binnengekomen, weggegaan of gebleven personeel tussen 1 januari 2012 en 15 februari 2013

Naam & rechtsvorm van de vereniging of van de onderneming en evenBeeldenstorm vzw
tueel gevolgd door de naam van het project erkend als PIOW of IO
Voornaam
Naam
Arbeidstijd Categorie
♀ Begindatum Eindatum
aantal uur per week - Omkadering/
contract
♂ contract
uitvoerend personeel

- Doelgroep/
uitvoerend personeel
- Personeel ander dan de
doelgroep

+ Functie

Statuut/
Financiering

Artikel 60§7
DSP/+GECO
Activa/Sine
FGefinancierd via subsidie
PIOW of IO, Andere
(specifieer)

Reden einde Huidige
contract
toestand
van de
werknemer

Dominiek

Honinckx

♂

01/04/2001

onbepaalde duur

38

Omkadering - Management
artistiek en zakelijk begeleiding
doelgroepmedewerkers

Deels Stedenfonds

Nog steeds
werkzaam in Beeldenstorm

Willem

Carels

♂

10/01/2012

onbepaalde duur

38

Werkmeeester
doelgroepbegeleiders

PIOW

Nog steeds
werkzaam in Beeldenstorm

Semir

Bucman

♂

18/09/2008

onbepaalde duur

38

Omkaderend videoproductie

Geco

Nog steeds
werkzaam in Beeldenstorm

Grégory

Delannay

♂

02/09/2008

onbepaalde duur

19

Uitvoerend personeel
ander dan doelgroep
(videoproductie)

Geco

Nog steeds
werkzaam in Beeldenstorm

Mohamed

El Yattouti

♂

01/06/2004

onbepaalde duur

38

Uitvoerend personeel
ander dan doelgroep
(decor & standenbouw)

Geco

Nog steeds
werkzaam in Beeldenstorm

Wim

Verheyen

♂

19/09/2011

29/06/2012

38

Sociale en zakelijke begeleiding
doelgroepmedewerkers productieassistent

Geco

Marius

Pacbier

♂

14/01/2013

onbepaalde duur

38

Sociale en zakelijke begeleiding
doelgroepmedewerkers productieassistent

Geco

Jelle

Petroons

♂

06/09/2011

31/01/2013

38

Uitvoerend personeel
ander dan doelgroep
Grafisch atelier

Leercontract
PIOW

Bart

Vandeput

♂

03/12/2009

onbepaalde duur

23

Omkaderend
Grafisch atelier

Deels Stedenfonds

Mieke

De Bisschop

♀

20/09/2011

onbepaalde duur

19

Omkaderend
Kunsteducatieve projecten

Deels Stedenfonds + Maribel

Seïdou

Bah

♂

04/01/2012

31/05/2012

38

Uitvoerend personeel ander dan
de doelgroep atelier mode en
theaterkostuums

Artiestenstatuut
PIOW

Bepaalde duur

Seïdou

Bah

♂

04/06/2012

29/06/2012

19

Uitvoerend personeel ander dan
de doelgroep atelier mode en
theaterkostuums

Artiestenstatuut
PIOW

Bepaalde duur

Seïdou

Bah

♂

01/10/2012

28/12/2012

38

Uitvoerend personeel ander dan
de doelgroep atelier mode en
theaterkostuums
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Werknemer zelf
ontslag genomen
Nog steeds
werkzaam in Beeldenstorm

Niet geschikt
Nog steeds
werkzaam in Beeldenstorm

Bepaalde duur

Seïdou
Seïdou

Bah
Bah

♂

03/01/2013

♂

04/02/2013

31/01/2013
28/02/2013

19
19

Uitvoerend personeel ander dan
de doelgroep atelier mode en
theaterkostuums

Artiestenstatuut

Uitvoerend personeel ander dan
de doelgroep atelier mode en
theaterkostuums

Artiestenstatuut

Bepaalde duur

PIOW
Bepaalde duur

PIOW

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Chaturaputkueakun

Wuttipong

♂

04/01/2012

31/05/2012

38

Uitvoerend personeel ander
dan de doelgroep decor- en
standenbouw

Artiestenstatuut
PIOW

Bepaalde duur

Chaturaputkueakun

Wuttipong

♂

04/06/2012

28/12/2012

38

Uitvoerend personeel ander
dan de doelgroep decor- en
standenbouw

Artiestenstatuut
PIOW

Bepaalde duur

Chaturaputkueakun

Wuttipong

♂

03/01/2013

31/01/2013

38

Uitvoerend personeel ander
dan de doelgroep decor- en
standenbouw

Artiestenstatuut
PIOW

Bepaalde duur

Chaturaputkueakun

Wuttipong

♂

05/02/2013

28/02/2013

38

Uitvoerend personeel ander
dan de doelgroep decor- en
standenbouw

Artiestenstatuut
PIOW

Bepaalde duur

Eleni

Paschalidis

♀

13/01/2012

09/03/2012

6,50

Uitvoerend personeel ander
dan de doelgroep ceramische
technieken

Artiestenstatuut

Bepaalde duur

Werkzaam in
kunstonderwijs

Jentel

Wuytack

♀

20/04/2012

29/06/2012

6,50

Uitvoerend personeel ander
dan de doelgroep ceramische
technieken

Artiestenstatuut

Bepaalde duur

Werkzaam in
kunstonderwijs

Malanka

Lannoye

♀

21/09/2012

21/12/2012

8

Uitvoerend personeel ander
dan de doelgroep ceramische
technieken

Artiestenstatuut

Bepaalde duur

Malanka

Lannoye

♀

11/01/2013

29/03/2013

8

Uitvoerend personeel ander
dan de doelgroep ceramische
technieken

Artiestenstatuut

Bepaalde duur

Irina

Joerchjan

♀

09/01/2012

30/04/2012

7

Kunst educatie tekenen en
schilderen

Artiestenstatuut

Bepaalde duur

Irina

Joerchjan

♀

02/05/2012

27/06/2012

7

Kunst educatie tekenen en
schilderen

Artiestenstatuut

Bepaalde duur

Irina

Joerchjan

♀

27/08/2012

31/08/2012

38

Kunst educatie tekenen en
schilderen

Artiestenstatuut

Bepaalde duur

Irina

Joerchjan

♀

03/09/2012

19/12/2012

7

Kunst educatie tekenen en
schilderen

Artiestenstatuut

Bepaalde duur

Irina

Joerchjan

♀

07/01/2013

29/04/2013

7

Kunst educatie tekenen en
schilderen

Artiestenstatuut

Bepaalde duur

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Henriette

Roth

♀

07/01/2013

29/04/2013

7

Kunst educatie tekenen en
schilderen

Artiestenstatuut

Bepaalde duur

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm
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Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Datum: 14/02/2013

Binnengekomen, weggegaan of gebleven personeel tussen 1 januari 2012 en 15 februari 2013 in het PIOW of de
IO

Naam & rechtsvorm van de vereniging of van de onderneming en eventueel gevolgd door de naam van het project erkend als PIOW of IO
Voornaam

Naam

♀
♂

Begindatum Eindatum
contract
contract

Beeldenstorm vzw

Arbeidstijd

aantal uur per week

Categorie

Statuut/
Financiering

+ Functie

Artikel 60§7
DSP/+GECO
Activa/Sine
FGefinancierd via subsidie PIOW of IO, Andere
(sepecifieer)

Reden einde Huidige
contract
toestand
van de
werknemer

Art 60

624 dagen

Nog steeds werkzaam in
Beeldenstorm

- Omkadering/
uitvoerend personeel
- Doelgroep/
uitvoerend personeel
- Personeel ander dan de
doelgroep

Mohamed

Bassan Bah

♂

01/04/2012

±01/05/2015 38

Doelgroepmedewerker

Julienne

Kumuangedi ♀

01/12/2012

±01/10/2014 38

Doelgroepmedewerker
Polyvalent arbeider
onthaalfunctie

Art 60

468 dagen

Nog steeds werkzaam in
Beeldenstorm

Mamadou
Oury

Diallo

♂

01/12/2012

?

38

Doelgroepmedewerker
Polyvalent arbeider
onderhoud

Art 60

312 dagen

Nog steeds werkzaam in
Beeldenstorm

Sihame

Adabaz

♀

01/04/2011

31/03/2012

38

Doelgroepmedewerker
onderhoud

Art 60

312 dagen

zwangerschapsverlof

Abdelkarim

Bouazza

♂

01/05/2011

25/07/2011

38

Doelgroepmedewerker
onderhoud

Art 60

312 dagen

ziekteverlof

Boukari

♂

01/12/2011

30/11/2012

38

Doelgroepmedewerker
Polyvalent arbeider

Art 60

312 dagen

werkzoekende

Brahim

Djambo
Bassem
Naami

♂

01/06/2011

30/11/2012

38

Doelgroepmedewerker
Polyvalent arbeider
Catering

Art 60

468 dagen

werkzaam in horeca

Rachida

Mechal

♀

06/08/2011

07/12/2012

37,30

Doelgroepmedewerker
Polyvalent arbeider
Catering

Art 60

468 dagen

In opleiding

Dirk

Corens

♂

04/04/2011

±04/04/2014 38

Doelgroepmedewerker
Polyvalent medewerker
Grafisch atelier

Art 60

±624 dagen

Nog steeds werkzaam in
Beeldenstorm

Ibragim

Chabouzov

♂

12/02/11

15/08/2012

Doelgroepmedewerker
Onthaalbediende
secretariaatsmedewerker

Art 60

Einde overeenkomst

Interimarbeid
bijscholing talen

Polyvalent arbeider

38
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Wim

Verheyen

♂

19/09/2011

30/11/2012

38

Sociale en zakelijke begeleiding
doelgroepmedewerkers productieassistent

Art 60

Werknemer zelf
ontslag genomen

Werzaam bij vluchtelingenwerk Vlaanderen

Marius

Pacbier

♂

14/01/2013

38

Sociale en zakelijke begeleiding
doelgroepmedewerkers productieassistent

Geco

Ombepaalde duur

Nog steeds werkzaam in
Beeldenstorm

Jelle

Petroons

♂

06/09/2011

onbepaalde
duur
31/08/2012

Uitvoerend personeel & doelgroep
Grafische technieken

PIOW
Leercontract

Niet geschikt

Begeleiding door Centrum
Leerlingen Begeleiding

Beron

Kamanzi
Gomonza

♂

06/02/2013

38

Doelgroepmedewerker
Polyvalent medewerker
Grafisch atelier

Art 60

±312 dagen

Nog steeds werkzaam in
Beeldenstorm

Willem

Carels

♂

10/01/2012

38

Werkmeeester
doelgroepbegeleiders

Geco

onbepaalde duur
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Nog steeds
werkzaam in Beeldenstorm

Moreel verslag 2012
Doelgroepmedewerkers:
Onze doelgroepmedewerkers zijn ons toegewezen via
OCMW Tervuren
OCMW Schaarbeek
OCMW Molenbeek
OCMW Dilbeek
Wij stellen een aantal opvallende verschilpunten tussen de begeleidingsmethodes en praktijken van de verscheidene OCMW -maatschappelmijk
werkers.
OCMW Tervuren: De heer Koen Vermeersch heeft vooral aandacht voor het kunsteducatieve gebeuren op Beeldenstorm, hij kent zeer goed de
mogelijkheden en recruteert zeer selectief zijn kandidaten. Maandelijks neemt hij een gesprek af met de betrokkenen. Voor iedere kandidaat worden
er regelmatig werkplaatsbezoeken georganiseerd en wordt er bijgestuurd waar nodig. Deze werkwijze leidt naast een mooie afstemming naar de
werkplaats ook tot bevredigende resultaten wat betreft de geleverde prestaties van de doelgroepmedewerkers. We scoren hier hoog naar doorstroming naar het reguliere aanbod, mede door het feit dat er hier geselecteerd wordt naar kunsteducatieve en artistieke vaardigheden van de kandidaten.
Beron ontpopt zich tot een jeugdbegeleider-opbouwwerker, helper in het grafische atelier en hulp in het decor en standenbouwatelier. Hij krijgt bij
Beeldenstorm de kans om kennis te maken met verschillende artristieke disciplines en met sociale vaardigheden die noodzakelijk zijn in het jeugdwerk.
D. is een zeer getalenteerd striptekenaar die verschillende opdrachten heeft uitgevoerd, onder meer voor Kazerne Dossin. Eind april 2014 stelt hij zijn
tekenwerk ten toon in het huisvandeMens Brussel.
I. C.: Administratief bediende: verschillende interventies van de sociaal opbouwwerker hebben er toe geleid om deze persoon aan te zetten tot een
attitudewijziging in positieve zin en tot het volgen van een informaticacursus. Het eindresultaat bleef echter ondermaats.
Score 1-10

Motivatie Stipheid
Op tijd komen

Zorg & nauwkeurigheid

Snelheid
&
efficientie

Omgangsvorm

Leergierigheid

B.

K. G.

Decor en standenbouw /
Kunsteducatie / Grafisch
atelier

8

8

7

7

uitstekend

8

D.

C.

Drukkerij
Stiptekenaar

10

10

8

8

uitstekend

5 (focus zich enkel op
tekenen)

I.

C.

Onthaalbediende

3

4

2

1

storend naar onze pluralistische visie

3
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OCMW Schaarbeek: De heer Francesco Gianone heeft in zijn clienteel vooral mensen geschikt voor onderhoudstaken, klusjesman, snit en naad en
catering. De toeloop van OCMW-bevragers is in deze gemeente uitzonderlijk hoog waarbij de werkdruk van de maatschappelijk werker zeer hoog is.
Wij ervaren hierdoor de screening als “minder intens” en merken dat de vaardigheden van deze mensen zeer beperkt zijn. Het voortraject van deze
mensen is niet erg rijk te noemen. In deze groep merken we laaggeletterdheid. Verder dienen we heel wat tijd te besteden aan het aanleren van een
gezonde arbeidsattitude.
We stuiten ook op verzet indien wij deze mensen inschakelen in voor de vzw gehonoreerde arbeid. Dit heeft als gevolg dat wij ze enkel kunnen inzetten in ons gratis activiteitenaanbod dat wij realiseren voor de buurt en onze participerende scholen.
Doelgroepmedewerkers
B.

Schaarbeek

Score 1-10

Motivatie

Stipheid
Op tijd komen

Zorg & nauwkeurigheid

Snelheid &
efficientie

Omgangsvorm

Leergierigheid

N.

Onderhoud

8

10

6 onvoorzichtig met
materiaal en toebehoren

7

goed

8

M. O.

D.

Onderhoud - polyvalent

9

10

8

9

uitstekend

10

OCMW Molenbeek: De dames Melanie Limbour en Isabella Forestiere recruteren voor ons uit het hun toegewezen clienteel klusjesmannen en onderhoudspersoneel. De problematiek bij de doelgroep is gelijkaardig aan deze van de gemeente Schaarbeek. Het aankweken van een arbeidsattitude is
voor dit clienteel de zwaarste opgave. Gelukkig kunnen we op de doortastendheid rekenen van de maatschappelijk begeleiders om in vaak moeilijke
gesprekken tussen doelgroepmedewerker, werkplaats en maatschappelijk werker tot een “keerpunt” te komen, waarbij de doelgroepmedewerker
voldoende inzicht krijgt in de verwachtingen van zijn tewerkstellingsplaats en van zijn mogelijke toekomstige werkgever.
De voornaamste struikelblokken:
			- Op tijd komen,
-- Afwezigheden melden,
-- Een goed arbeidsritme aanhouden,
-- Betrokkenheid in het project Beeldenstorm, aandacht en alertheid: takenlijstje volledig afwerken, routineklussen
-- Zich actief inzetten in het organogram van Beeldenstorm, zelf taken ontdekken en opvolgen.
Doelgroepmedewerkers
A.
B.

Molenbeek

Score 1-10

Motivatie

Stipheid
Op tijd komen

Zorg & nauwkeurigheid Snelheid &
efficientie

Omgangsvorm

Leergierigheid

B.
D. B.

Onderhoud

3

5

5

5

moeilijk

0

Onderhoud
Polyvalent klusser

1

0

1

1

moeilijk
geen beroepsethiek

0 Totaal ongeintreseerd

S.

A.

Onderhoud

1

6

5

4

moeilijk

0
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A. B.: heeft slechts korte tijd bij ons gepresteerd, en belandde op langdurig ziekteverlof; depresieve persoon die hierdoor moeilijk te motiveren was.
S. A.: veel ziekteverzuim, weinig arbeidsethiek.
B. D. B.: zeer veel ziekteverzuim, ongeïnteresseerd, geen arbeidsethiek, verschillende interventies van de maatschapelijk assistent waren noodzakelijk
om deze persoon aan te sporen tot meer serieux, hetgeen de laatste drie maanden heeft geleid tot een positievere houding en een verbeterde arbeidsattitude.
J. K.: het CV van deze medewerkster heeft geleid tot een overschatting van haar capaciteiten; ze heeft diploma secundair uit Congo. Het secretariaatswerk waarvoor zij werd gescreend was veel te hoog gegrepen.
M. B. B.: kampt met cultuurschok, was in zijn thuisland een welstellend ondernemer, 50+, en ervaart voor het eerst een ondergeschikte functie.

J.
M.

K.
B. B.

Score 1-10

Motivatie

Stipheid

op tijd komen

Zorg & nauwkeurigheid Snelheid &
efficientie

Omgangsvorm

Leergierigheid

Onthaalmedewerkster

8

10

5

5

aangenaam

9

Onderhoud

1

10

3

4

matig - stroef - eigenzinnig

7

Score 1-10

Motivatie

Stipheid

op tijd komen

Zorg & nauwkeurigheid Snelheid &
efficientie

Omgangsvorm

Leergierigheid

Onderhoud - catering

8

10

8

aangenaam

9

OCMW Dilbeek: Evi Vandroogenbroeck

R.

M.

8

Deze medewerkster heeft zich in stijgende lijn ingezet voor Beeldenstorm. Bij aanvang had deze vrouw het niet gemakkelijk om zich aan te passen
aan de geplogenheden van onze werkplaats. Een aantal interventies van de maatschapelijk werkster waren hiertoe noodzakelijk; deze tussenkomsten
waren zeer heilzaam. Vooral de activiteiten, kookateliers, die R. in het kader van ons buitenschools aanbod voor de buurtkinderen vervulde waren zeer
kwalitatief.
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Aanwerving:

Bij de sollicitatie van de doelgroepmedewerker merken we dikwijls een te hoge inschatting van de arbeidsgebonden kwaliteiten van de Art. 60.
Daarbij komt dat proefperiode voor een arbeider erg kort is.
Vaak stellen we vast dat de Art. 60 beweert in prima gezondheid te zijn en na de proefperiode herhaaldelijk in ziekteverzuim vervalt.
Ook merken wij bij de Art. 60 onder bediendecontract dat de inschatting van hun administratieve vaardigheden vaak overschat is en dit ondanks de
verworven diploma’s in hun thuisland.
Onvoldoende basiskennis van één landstaal.
Onvoldoende praktische vaardigheden.

Omkadering:

Onze doelgroepmedewerkers worden omkaderd door werkmeester Wim Carels, die uiteraard zorg draagt voor het cooödineren van de verschillende
werkopdrachten die dit jaar hoofzakelijk voortsproten uit onze artistieke productie “het Beest in de mens”. Daarnaast deed hij ook de dagdagelijkse
opvolging van de onderhoudsploeg.
Wim Verheyen, opgevolgd door Marius Pacbier, staat in voor de sociale begeleiding van de doelgroepsmedewerkers, waken over arbeidsattitude,
opvolging met de maatschappelijk werkers van de verschillende OCMW’s. Voor deze taak kunnen wij ook rekenen op de diensten van de moreel consulente van huisvandeMens Brussel, centrum voor morele dienstvelening, mevrouw Sofie De Maertelaere.
Daarnaast zij er de vakspecialisten die de doelgroepmedewerker begeleiden in het aanleren van een aantal technieken
Bart Vandeput: grafische technieken, drukkerij en digitale beeldvorming
Sem Bucman, Grégory Delannay: audiovisuele technieken
Sëidou Bah: textielverwerking snit en naad. Hij is zelf doorgestroomd vanuit een Art. 60-statuut naar tijdelijke contracten. Tijdens de vakantiemaanden
juli en augustus was het niet haalbaar om Seidou in dienst te houden. Vanaf september werd hem opnieuw een tijdelijk contract aangeboden.
Technische begeleiding voor het lasatelier gebeurt door Mohamed El Yattouti en Add Wuttipong.
De overige technische begeleiding binnen de verschillende projecten wordt meestal gedaan door de verantwoordelijke van elk project. Vanuit hun
ervaring of hun opleiding hebben zij voldoende competenties om de doelgroepwerknemers te instrueren en te coachen bij hun taken.
De onthaalmedewerker wordt aangestuurd en opgevolgd door Wim Verheyen, sinds januari 2013 door Marius Pacbier.
Nik Honinckx: zorgt voor de artistieke omkadering.

Methode:

Bij aanvang van de werkperiode op Beeldenstorm wordt de doelgroepmedewerking volgens de contractueel bepaalde taken aan het werk gezet.
Gezien de niet altijd juist ingeschatte vaardigheden van de doelgroepmedewerker volgt er meestal na korte tijd een bijschaving van het profiel. Onze
ateliers en de daaraangekoppelde werkzaamheden bieden ruim keuze voor een mogelijke reoriëntatie. Afhankelijk van het opleidingsniveau en de
handvaardigheden krijgt de doelgroepmedewerker zoveel als mogelijk taken en opleiding op maat.
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Projecten:

Vanaf 1 januari 2012 is Beeldenstorm vzw BTW-plichtig. Dit heeft gevolgen voor de projecten in die zin dat er veel meer aandacht moet gaan naar
administratieve verplichtingen zoals een reglementair kasboek, schriftelijke offertes, facturatie... Daarnaast heeft het natuurlijk zijn invloed op de prijsbepaling van onze afgewerkte producten. Vooral voor het drukwerk zal onze concurrentiepositie verslechteren.

Decor en standenbouw:

Het lasatelier neemt hierin de grootste plaats in. De toepassingen in het houtatelier zijn beperkt wegens het ontbreken van de financiën voor een
omkaderend personeelslid.
De activiteiten waren vooral gelinkt aan twee artistieke producties: Het beest in de mens en Animalia, een project met verschilende Anderlechtse partners in het kader van het Sint-Guido-jaar.
We zijn nog steeds op zoek naar een uitbreiding van de lokalen voor het lasatelier. Het is moeilijk om er met 3 personen samen te werken wegens te
klein. Het betrekken van de doelgroepwerknemers in deze activiteit blijft daardoor nog beperkt tot eerder voorbereiding en afwerking van materialen
en producten.

Naaiatelier:

Er is elke maandag (9u00 tot 18u00) naaiatelier; dit staat open voor ieder die iets wil bijleren op dit vlak. Het werd van januari tot maart (einde contract) gevolgd door één van onze doelgroepwerknemers met het oog op het verhogen van haar handvaardigheid op dit gebied.
Er is nog steeds geen effectieve toeleiding geweest van doelgroepwerknemers naar dit project.
Er moet meer werk gemaakt worden van publiciteit en promotie om dit project en zijn begeleider een stevigere basis te bieden. Nu mankeert het
soms wel aan externe opdrachten.

Grafische technieken en drukkerij:

Er is een vast klantenbestand waardoor er voldoende opdrachten binnenkomen.
Er zijn 2 doelgroepwerknemers betrokken in dit project.
Van september 2011 is er al een werknemer actief in het systeem van “Leertijd”. Hij volgt 1 dag in de week opleiding bij Syntra desktop publishing.
Hij krijgt de kans om zich te bekwamen in DP-software op Mac. Hij biedt logistieke steun aan de andere projecten (foto’s maken, hulp bij printopdrachten...) Hij krijgt opdrachten om zelfstandig uit te voeren in de drukkerij.
Begin april startte een werknemer in een Art. 60-statuut. Hij is sterk in tekenen en stripverhalen en hij wordt op die manier geïntegreerd in het proces.
Hij leert hier werken met Mac-software.

Onderhoudsploeg:

Taken bestaan uit:
het dagelijkse onderhoud van de gebouwen van Beeldenstorm
was en strijk
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meermaals per dag onderhoud toiletten
zorgen voor koffie en onderhoud keuken en eetruimte
uitvoeren van reparaties en klussen
onderhoud van de binnentuin
deelname aan de productie van het lasatelier
logistieke ondersteuning van de andere projecten (vb. opstellen exposities)
onderhoudsopdrachten bij externe partners (Ket in Kuregem)
Tussen januari en juli 2012 zijn 5 doelgroepwerknemers actief geweest in de onderhoudsploeg, allen in een Art. 60-statuut.
Er waren 2 personen die hoofdzakelijk onderhoudstaken uitvoerden. Andere personen gaven blijk van ruimere vaardigheden en werden dan ook
ingezet voor meer handvaardige taken: begeleiding kookatelier kinderen, technische assistentie in het decor- en standenbouwatelier.
De onderhoudsactiviteiten bij externe partners worden stopgezet op 30 juni 2012 wegens opmerking OCMW Schaarbeek.

Onthaalfunctie:

Taken:
telefoonpermanentie bij afwezigheid secretariaat
onthaal bezoekers
organiseren onthaal, telefooncentrale en GSM-systeem optimaliseren en bruikbaar maken voor de collega’s
administratieve ondersteuning geven aan secretariaat en directie
registratie van deelnames aan volwassenen-ateliers
evaluaties van de activiteiten organiseren, opvolgen en visualiseren
hulp bij financiële administratie
hulp bij drukwerk
opvolging aanwezigheden alternatief gestraften
praktische en logistieke ondersteuning bij collega’s
bode-taken (post, winkel...)
Er is één persoon in dienst op deze functie in een Art. 60-statuut
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Leerprocessen:
De scholingsgraad en het competentieniveau van onze 7 doelgroepwerknemers is erg verscheiden.
Laag- en/of kortgeschoolden:
Voor hen wordt er nog veel aandacht besteed aan arbeidsattitude. De ene al wat meer dan de andere heeft moeite met stiptheid: tijdig aankomen op
het werk, correct verwittigen bij afwezigheid, attesten binnen brengen, omgaan met pauzes ...
Ook geconcentreerd werken, niet laten afleiden, toewerken naar resultaat en afwerken, planmatig tewerk gaan, zijn aandachtspunten.
Het blijft belangrijk om heel concreet opdrachten te geven, zelf werk zien is voor de meesten moeilijk.
Hun normen voor afwerking (vb. schilderwerk, schuurwerk, poetsen ...) zijn niet altijd zoals wij wensen, juiste aanwijzingen geven en een goede
opvolging is nodig. Technische vaardigheden zijn beperkt maar hun leerbereidheid is er wel.
Een van de doelgroepwerknemers op leercontract bracht ons heel wat extra zorgen. Zowel zijn mentaal niveau als zijn sociale vaardigheden deden ons
twijfelen of hij zich bij ons kon inpassen. Een doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit leek ons niet haalbaar. Er werd contact gezocht met de
moeder en de leersecretaris, de doelgroepmedewerker werd verder begeleid door het centrum van leerlingenbegeleiding.
Hoger geschoolden:
Zij hebben al meer een juiste arbeidsattitude opgebouwd maar soms loopt het ook bij hen fout op vlak van stiptheid.
Op niveau van technische vaardigheden zijn er grote verschillen. Onze verwachtingen die toch gebaseerd zijn op het C.V. en intake van de betrokkene
moeten bij verschillende medewerkers regelmatig naar beneden geschroefd worden. Bij vergelijk naar eindtermen en diploma met “onze leerdoelen”
merken we enorme verschillen bij de afgestudeerden uit Georgië, Rusland en Congo. Een gebrek aan Office-kennis kan verholpen worden met opleiding en oefeningen, het veel te traag presteren is moeilijker om mee om te gaan. Er is hier ook vaak een probleem van concentratie tijdens het werk, te
snel afgeleid.

Bijscholing doelgroepwerknemers:
Bij alle werknemers in Art. 60-statuut wordt aangedrongen op het volgen van cursussen Nederlands of Frans.
3 doelgroepwerknemers volgden effectief een opleiding Nederlands gedurende 2 halve dagen per week. Dit wordt in september verdergezet en ook
een 4de werknemer zal zich dan inschrijven voor een cursus Nederlands.
1 doelgroepwerknemer volgde een informaticacursus, 60 uren Windows en Office-pakket bij INTEC-Brussel.
1 doelgroepwerknemer volgde gedurende 3 maanden het naaiatelier.
1 doelgroepwerknemer volgde binnen zijn Leertijd-traject het 5de jaar Algemene Vorming en Desktop Publisher-1 gedurende een volledige dag/week
Alle doelgroepwerknemers namen ook deel aan een cursus Nederlands op de Werkvloer (36uur) i.s.m. studenten Sociale Agogiek VUB.
1 doelgroepmedewerker volgde een opleiding heftruckbestuurder.
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Bijscholing begeleiders:
Wim Carels volgde bij TraceBrussel gedurende 4 volledige dagen de basiscursus voor (nieuwe) medewerkers van inschakelingsorganisaties (instructeurs en begeleiders).

Doorstroming:
Algemeen:
Op dit ogenblik is de begeleiding rond de doorstroming vooral gericht op informeren van de medewerkers rond welke mogelijkheden zij hebben,
welke organisaties zij kunnen contacteren, introductie naar geschikte websites, hulp bij sollicitaties en opstellen C.V.
Er is een aanzet om in de toekomst meer te werken met de techniek van competentieprofielen om een betere voorbereiding te bieden op een doorstroming. Er zijn op dit ogenblik vanuit Beeldenstorm nog geen concrete stappen gezet naar andere bedrijven om op die manier een vlotte doorstroming naar een nieuwe job te voorzien.
Concreet:
De werknemer die einde maart vertrok gaf duidelijk aan niet geïnteresseerd te zijn in een job en wilde dus ook geen hulp in die richting.
Een werknemer die einde juli vertrok wou graag in de sector van vluchtelingen-opvang terecht en solliciteerde bij Fedasil en het Rode Kruis.
In augustus 2012 vertrok hij wel nog naar Rusland om te trachten zijn diploma (rechten) terug te vinden zodat hij daarvan een “niveaubepaling” kan
bekomen. Dit zou andere opportuniteiten bieden.
Een werknemer die in december 2012 vertrokt en naar Antwerpen verhuisde, informeerde zich nu reeds rond opleidingen “Keukenmedewerker” bij
VDAB.

Werkpunten:
Begeleiding:
-- Een communicatievorm ontwerpen die duidelijk en voor iedereen in alle talen verstaanbaar is.
-- Een evaluatiesysteem uitwerken dat tijdens functioneringsgesprekken op een constructieve manier kan bijdragen tot het aankweken van
een postitieve arbeidsattitude.
-- Streven naar een grotere betrokkenheid van de Art. 60 naar de gemeenschappelijke agenda van Beeldenstorm.
-- Striktere scheiding van religieuze aspecten die een invloed hebben op de werksfeer.
Klantenwerving:
-- Uitwerken van een wervingscampagne voor het binnenhalen van opdrachten met specifieke aandacht voor het sociaal artistieke.
-- Betere registratie en opvolging van bestellingen.
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Financiën:
De eigen inkomsten van onze vzw met betrekking op dit PIOW project betreffen:
Artistieke prestaties						€36.992,07
Voorstellingen en optredens				€11.569,00
Realisatie foto en film					€1.350,00
Kunstrealisaties						€28.314,05
Inrichtingen tentoonstellingen				€9.377,36
Vervaardigen standen en decors				
€3.000
Kunsteducatieve realisaties					€10.833,88
Vervaardiging drukwerk					€1.437,67
Verhuur materiaal en ontwerpen				
€1.792,36
Verkoop van geproduceerde goederen			
€6.290,80
Onthaal en begeleiding					€2.957,56
Recuperatie producten					€84,05
Uitvoering herstellingen naaiwerk				€165,30
Uitvoering naaiwerk						€2.845,86
Totaal:							€117.009,96

Besluit:
Het welslagen van dit PIOW-project is onderhevig aan verschillende factoren.
De samenwerking met de OCMW’s: hier ervaren we zeer veel goede wil vanwege de sociaal opbouwwerkers. De specifieke reglementering van iedere
OCMW op zich leidt echter vaak tot vergelijk en clientelisme van de OCMW-bevragers .
De ter beschikking gestelde middelen: dit heeft een rechtstreeks gevolg naar de uitbreiding en inzet van omkaderend personeel; de huidige gang van
zaken maakt het moeilijk om begrotingen op te stellen. De basisattitude van de leden van de doelgroep: wij merken vaak een overschatting van de
basiscapasiteiten van de doelgroepmedewerker, we hebben dikwijls een te beperkte proefperiode om deze capaciteiten te ontdekken. Na de proefperiode hebben wij weinig verweer bij het vaststellen van onregelmatigheden.
Er is nog een hele weg af te leggen teneinde een mooie afstelling te vinden tussen het economische en het sociale. Binnen dit gegeven krijgen wij te
maken met enerzijds een zeer gefragiliseerd publiek dat uiteraard recht heeft op bescherming en omkadering, maar anderzijds zijn er ook de mensen
met niet zo’n eerbare opvattingen. Dwingende schikkingen met betrekking tot misbruik dringen zich op.
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donderdag 4 juli 2013 08:14						7071 - Beeldenstorm vzw												
			
								Grootboekhistoriek												
									
																					
Grootboekrekening					700000 - 709902					Tonen (Grootboekrekeningen)					* = Verwerkt
Boekjaar/Periode					2012 / 1 - 12															
		
												Tonen (Transacties)								
					
Datum		Periode		Dagboek					Bkst.nr.					Omschrijving			Debet		Credit

700100 - Artistieke prestaties

																
				
06-02-2012		2012 - 2		701 - Verkopen met factuur BTW					12700001			Artistieke prestaties				488,27
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel		Type
Klant						
24-04-2012		2012 - 4		701C - Verkopen met factuur BTW					12010001			Artistieke prestaties				488,27
Relatie			1000000033					Naam

Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel		Type

Klant						

24-04-2012		2012 - 4		701 - Verkopen met factuur BTW					12700005			Artistieke prestaties				517,57
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel		Type
Klant						
		
24-04-2012		2012 - 4		701 - Verkopen met factuur BTW					12700006			Artistieke prestaties				645,85
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel		Type
Klant						
		
24-04-2012		2012 - 4		701 - Verkopen met factuur BTW					12700007			Artistieke prestaties				443,24
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel		Type
Klant						
		
24-04-2012		2012 - 4		701 - Verkopen met factuur BTW					12700008			Artistieke prestaties				593,41
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel		Type
Klant						
		
24-04-2012		2012 - 4		701 - Verkopen met factuur BTW					12700009			Artistieke prestaties				623,80
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel		Type
Klant						
09-05-2012		2012 - 5		701 - Verkopen met factuur BTW					12700021			Artistieke prestaties				782,05
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel		Type
Klant						
		
09-05-2012		2012 - 5		701 - Verkopen met factuur BTW					12700022			Artistieke prestaties				170,28
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel		Type
Klant						
		
26-06-2012		2012 - 6		701 - Verkopen met factuur BTW					12700029			Artistieke prestaties B&B				476,42
Relatie			2000001202					Naam
GBS Dertien					Type
Klant						
		
26-06-2012		2012 - 6		701 - Verkopen met factuur BTW					12700030			Artistieke prestaties B&B				410,38
Relatie			2000001203					Naam
School Kameleon				Type
Klant						
		
26-06-2012		2012 - 6		701 - Verkopen met factuur BTW					12700031			Artistieke prestaties B&B				424,53
Relatie			1000000054					Naam
GBS Scheut					Type
Klant						
		
29-06-2012		2012 - 6		701 - Verkopen met factuur BTW					12700033			Artistieke prestaties Patrimoine			754,72
Relatie			1000000107					Naam
Festival Int de l’enfance et de la Jeunesse Asbl			Type
Klant					
			
19-12-2012		2012 - 12		701 - Verkopen met factuur BTW					12700072			Artistieke prestaties KIK				339,62
Relatie			1000000039					Naam
Vlaams Gemeenschapsbeleid Anderlecht Vzw		Type
Klant						
		
20-12-2012		2012 - 12		701 - Verkopen met factuur BTW					12700076			Artistieke prestaties B&B				2.530,19
Relatie			1000000054					Naam
GBS Scheut					Type
Klant						
				
20-12-2012		2012 - 12		701 - Verkopen met factuur BTW					12700075			Artistieke prestaties				509,65
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel		Type
Klant						
		
27-12-2012		2012 - 12		701 - Verkopen met factuur BTW					12700077			Artistieke prestaties B&B				1.283,96
Relatie			2000001202					Naam
GBS Dertien					Type
Klant						
		
27-12-2012		2012 - 12		701 - Verkopen met factuur BTW					12700079			Artistieke prestaties B&B				580,19
Relatie			2000001202					Naam
GBS Dertien					Type
Klant
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Datum		Periode		Dagboek					Bkst.nr.					Omschrijving			Debet		Credit
								
29-06-2012		2012 - 6		701 - Verkopen met factuur BTW					12700032			Artistieke prestaties Patrimoine			452,83
Relatie			1000000107					Naam
Festival Int de l’enfance et de la Jeunesse Asbl			Type
Klant					
			
30-06-2012		2012 - 6		701 - Verkopen met factuur BTW					12700040			Artistieke prestaties				314,55
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel		Type
Klant						
		
30-06-2012		2012 - 6		701 - Verkopen met factuur BTW					12700037			Artistieke prestaties				650,81
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel		Type
Klant						
		
30-06-2012		2012 - 6		701 - Verkopen met factuur BTW					12700038			Artistieke prestaties				657,85
30-06-2012		2012 - 6		701 - Verkopen met factuur BTW					12700039			Artistieke prestaties				682,92
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel		Type
Klant						
		
26-07-2012		
2012 - 7		
701 - Verkopen met factuur BTW					
12700041			
Artistieke prestaties Beest in de mens			
1.886,
Relatie			1000000008					Naam
Gemeente Anderlecht				Type
Klant / Leverancier					
			
26-07-2012		2012 - 7		701 - Verkopen met factuur BTW					12700042			Artistieke prestaties Klokkenluider			15.566,04
Relatie			1000000008					Naam
Gemeente Anderlecht				Type
Klant / Leverancier					
			
31-08-2012		2012 - 8		701 - Verkopen met factuur BTW					12700049			Artistieke prestaties				786,93
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel		Type
Klant						
			
20-09-2012		2012 - 9		701 - Verkopen met factuur BTW					12700055			Artistieke prestaties KIK				42,45
Relatie			1000000039					Naam
Vlaams Gemeenschapsbeleid Anderlecht Vzw		Type
Klant						
20-09-2012		2012 - 9		701 - Verkopen met factuur BTW					12700054			Artistieke prestaties KIK				353,77
Relatie			1000000039					Naam
Vlaams Gemeenschapsbeleid Anderlecht Vzw		Type
Klant						
20-09-2012		2012 - 9		701 - Verkopen met factuur BTW					12700053			Artistieke prestaties KIK				339,62
Relatie			1000000039					Naam
Vlaams Gemeenschapsbeleid Anderlecht Vzw		Type
Klant					
04-10-2012		2012 - 10		701 - Verkopen met factuur BTW					12700057			Artistieke prestaties				597,93
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel		Type
Klant						
		
12-11-2012		2012 - 11		701 - Verkopen met factuur BTW					12700064			Artistieke prestaties				730,36
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel		Type
Klant						
		
30-11-2012		2012 - 11		701 - Verkopen met factuur BTW					12700065			Artist. begeleiding project wegsignalisatie			1.391,51
Relatie			2000001217					Naam
Basisschool Sint-Joost-aan-Zee			Type
Klant						
10-12-2012		2012 - 12		701 - Verkopen met factuur BTW					12700067			Artistieke prestaties				598,08
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel		Type
Klant						
		
18-12-2012		2012 - 12		701 - Verkopen met factuur BTW					12700069			Artistieke prestaties B&B				542,45
Relatie			1000000054					Naam
GBS Scheut					Type
Klant						
		
19-12-2012		2012 - 12		701 - Verkopen met factuur BTW					12700074			Artistieke prestaties KIK				311,32
Relatie			1000000039					Naam
Vlaams Gemeenschapsbeleid Anderlecht Vzw		Type
Klant						
		
19-12-2012		2012 - 12		701 - Verkopen met factuur BTW					12700072			Artistieke prestaties KIK				339,62
Relatie			1000000039					Naam
Vlaams Gemeenschapsbeleid Anderlecht Vzw		Type
Klant						
		
20-12-2012		2012 - 12		701 - Verkopen met factuur BTW					12700076			Artistieke prestaties B&B				2.530,19
Relatie			1000000054					Naam
GBS Scheut					Type
Klant						
				
20-12-2012		2012 - 12		701 - Verkopen met factuur BTW					12700075			Artistieke prestaties				509,65
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel		Type
Klant						
		
27-12-2012		2012 - 12		701 - Verkopen met factuur BTW					12700077			Artistieke prestaties B&B				1.283,96
Relatie			2000001202					Naam
GBS Dertien					Type
Klant						
		
27-12-2012		2012 - 12		701 - Verkopen met factuur BTW					12700079			Artistieke prestaties B&B				580,19
Relatie			2000001202					Naam
GBS Dertien					Type
Klant
																					
															Totaal			488,27
37.480,34
															Eindsaldo				36.992,07
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00200 - Voorstellingen en optredens
Datum		Periode		Dagboek					Bkst.nr.					Omschrijving			Debet		Credit
26-07-2012		2012 - 7		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700023			Voorstellingen Ende Nicht						
																			727,14
Relatie			2000000911					Naam
Hommages Vzw			Type
Klant / Leverancier						
		
05-11-2012		2012 - 11		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700044			Gala Trekhond						
																			165,00
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
19-12-2012		2012 - 12		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700063			Melting Point							
																			30,00
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
28-12-2012		2012 - 12		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700066			Voorstellingen Ende Nicht						
																			1.647,36
Relatie			2000000911					Naam
Hommages Vzw			Type
Klant / Leverancier						
		
28-12-2012		2012 - 12		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700069			Joy Wellboy - Surfing the Airwaves					
																			3.000,00
Relatie			1000000028					Naam
Huis van de Mens			Type
Klant							
28-12-2012		2012 - 12		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700069			Gala van de Vortige Trekhond					
																			6.000,00
Relatie			1000000028					Naam
Huis van de Mens			Type
Klant						
		
															Totaal			0,00
11.569,50
															Eindsaldo						
																			11.569,50

700205 - Realisatie foto en film
Datum		Periode		Dagboek					Bkst.nr.					Omschrijving			Debet		Credit
24-04-2012		
2012 - 4		
701 - Verkopen met factuur BTW					
12700014			
Realisatie film La liberté PRK no?					
				1.380,00
Relatie			1000000202					Naam
Jeugdhuis Trefcentrum Y Vzw			Type
Klant						
		
															Totaal			0,00
1.380,00
															Eindsaldo				1.380,00		
													
																					

700206 - Kunstrealisaties
Datum		Periode		Dagboek					Bkst.nr.					Omschrijving			Debet		Credit
26-07-2012		
2012 - 7		
701 - Verkopen met factuur BTW					
12700043			
Realisatie kunstwerken Beest in de mens			
22.314,05
Relatie			1000000008					Naam
Gemeente Anderlecht			Type
Klant / Leverancier						
		
28-12-2012		2012 - 12		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700069			Beest in de Mens				3.000,00
Relatie			1000000028					Naam
Huis van de Mens			Type
Klant							
28-12-2012		
2012 - 12		
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					
12700069			
Relatie			1000000028					Naam
Huis van de Mens			Type

Joy Wellboy - Surfing the Airwaves			
3.000,00
Klant							

															Totaal			0,00
28.314,05
															Eindsaldo				28.314,05
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700207 - Atelierbijdragen
Datum		Periode		Dagboek					Bkst.nr.					Omschrijving			Debet		Credit
29-06-2012		2012 - 6		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700016			Ceramiekatelier				30,00
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
22-10-2012		2012 - 10		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700039			Naaiatelier					4,50
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
29-10-2012		2012 - 10		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700042			Dansatelier					95,00
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
09-11-2012		2012 - 11		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700045			Ceramiekatelier				60,00
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
23-11-2012		2012 - 11		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700048			Ceramiekatelier				10,00
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
23-11-2012		2012 - 11		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700047			Ceramiekatelier				0,75
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
26-11-2012		2012 - 11		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700050			Naaiatelier					6,00
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
26-11-2012		2012 - 11		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700049			Dansatelier					20,00
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
04-12-2012		2012 - 12		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700053			Naaiatelier					8,00
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
07-12-2012		2012 - 12		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700056			Ceramiekatelier				31,50
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
07-12-2012		2012 - 12		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700055			Ceramiekatelier				15,00
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
07-12-2012		2012 - 12		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700054			Naaiatelier					30,00
Relatie			1000000030					Naam
OCMW Anderlecht			Type
Klant / Leverancier						
		
14-12-2012		2012 - 12		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700060			Ceramiekatelier				15,00
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
14-12-2012		2012 - 12		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700059			Ceramiekatelier				10,00
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
14-12-2012		2012 - 12		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700058			Ceramiekatelier				7,50
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
17-12-2012		2012 - 12		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700061			Naaiatelier					13,00
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
21-12-2012		2012 - 12		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700065			Ceramiekatelier				15,00
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
21-12-2012		2012 - 12		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700064			Ceramiekatelier				16,00
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
															Totaal		0,00		387,25
															Eindsaldo				387,25
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700300 - Inrichting tentoonstellingen

Datum		Periode		Dagboek					Bkst.nr.					Omschrijving			Debet		Credit
29-06-2012		2012 - 6		701 - Verkopen met factuur BTW					12700035			Expo Patrimoine				377,36
Relatie			1000000107					Naam
Festival Int de l’enfance et de la Jeunesse Asbl			Type
Klant					
			
28-12-2012		2012 - 12		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700069			Nul op tien					3.000,00
Relatie			1000000028					Naam
Huis van de Mens			Type
Klant							
28-12-2012		2012 - 12		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700069			Animalia					3.000,00
Relatie			1000000028					Naam
Huis van de Mens			Type
Klant							
28-12-2012		2012 - 12		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700069			Beest in de Mens				3.000,00
Relatie			1000000028					Naam
Huis van de Mens			Type
Klant							
															Totaal		0,00 		9.377,36
															Eindsaldo				9.377,36

700310 - Vervaardiging standen en decors
Datum		Periode		Dagboek					Bkst.nr.					Omschrijving			Debet		Credit
24-04-2012		2012 - 4		701 - Verkopen met factuur BTW					12700003			Gordijnrails KK				1.650,00
Relatie			1000000202					Naam
Jeugdhuis Trefcentrum Y Vzw			Type
Klant						
		
24-04-2012		2012 - 4		701 - Verkopen met factuur BTW					12700004			Gordijnstoffen KK				1.650,00
Relatie			1000000202					Naam
Jeugdhuis Trefcentrum Y Vzw			Type
Klant						
		
														
Totaal		0,00		3.300,00
															Eindsaldo				3.300,00

700320 - Kunsteducatieve realisaties

Datum		Periode		Dagboek					Bkst.nr.					Omschrijving			Debet		Credit
25-04-2012		2012 - 4		701 - Verkopen met factuur BTW					12700016			Kunstinitiatie Beletterd & Betekend			3.325,62
Relatie			1000000054					Naam
GBS Scheut			Type
Klant							
30-11-2012		2012 - 11		701 - Verkopen met factuur BTW					12700066			Realisaties project wegsignalisatie			847,11
Relatie			2000001217					Naam
Basisschool Sint-Joost-aan-Zee			Type
Klant						
		
18-12-2012		2012 - 12		701 - Verkopen met factuur BTW					12700070			Rugzakjes B&B				247,93
Relatie			1000000054					Naam
GBS Scheut			Type
Klant							
27-12-2012		2012 - 12		701 - Verkopen met factuur BTW					12700078			Rugzakjes B&B				413,22
Relatie			2000001202					Naam
GBS Dertien			Type
Klant							
28-12-2012		2012 - 12		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700069			Nul op tien					3.000,00
Relatie			1000000028					Naam
Huis van de Mens			Type
Klant							
28-12-2012		2012 - 12		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700069			Animalia					3.000,00
Relatie			1000000028					Naam
Huis van de Mens			Type
Klant							
															Totaal		0,00		10.833,88
															Eindsaldo				10.833,88
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700400 - Vervaardiging drukwerk
Datum		Periode		Dagboek					Bkst.nr.					Omschrijving			Debet		Credit
06-02-2012		2012 - 2		701 - Verkopen met factuur BTW					12700002			Drukwerk receptenboekjes				123,83
Relatie			1000000036					Naam
Centrum Etnische Minderheden en Gezondheid Vzw			Type
Klant					
			
08-02-2012		2012 - 2		703 - Verkopen zonder factuur BTW					12700005			Drukwerk posters				45,95
Relatie			1000000166					Naam
Adegoke Joy			Type
Klant							
24-04-2012		2012 - 4		701 - Verkopen met factuur BTW					12700010			Drukwerk folders				56,41
Relatie			1000000158					Naam
In Derde Versnelling Vzw			Type
Klant							
24-04-2012		2012 - 4		701 - Verkopen met factuur BTW					12700011			Drukwerk boekje scheidsrechters			138,69
Relatie			1000000065					Naam
RGAB			Type
Klant							
12-06-2012		2012 - 6		701 - Verkopen met factuur BTW					12700025			Drukwerk kaart nagedachtenis			63,37
Relatie			1000000213					Naam
Kiekens Françoise			Type
Klant							
26-06-2012		2012 - 6		701 - Verkopen met factuur BTW					12700027			Drukwerk boekje scheidsrechters			27,40
Relatie			1000000065					Naam
RGAB			Type
Klant							
26-06-2012		2012 - 6		701 - Verkopen met factuur BTW					12700026			Drukwerk meertalig onderwijs			139,75
Relatie			1000000182					Naam
KA Sint-Pieters-Woluwe			Type
Klant							
30-06-2012		
2012 - 6		
702C - Verkopen subsidies/giften geen BTW					
12010001			
Drukwerk Week van de smaak
1.100,00		
Relatie			1000000174					Naam
Openbare Bibliotheek Anderlecht			Type
Klant						
		
31-08-2012		2012 - 8		701 - Verkopen met factuur BTW					12700045			Drukwerk meertalig onderwijs			22,27
Relatie			1000000182					Naam
KA Sint-Pieters-Woluwe			Type
Klant							
11-09-2012		2012 - 9		703 - Verkopen zonder factuur BTW					12700017			Drukwerk theaterkaarten				89,16
Relatie			2000001208					Naam
Dienstencentrum Het Anker Vzw			Type
Klant						
		
09-11-2012		2012 - 11		701 - Verkopen met factuur BTW					12700058			Drukwerk					400,00
Relatie			1000000071					Naam
Atrium Cureghem Asbl			Type
Klant							
12-11-2012		2012 - 11		701 - Verkopen met factuur BTW					12700061			Drukwerk					162,75
Relatie			2000001214					Naam
Kazerne Dossin Memoriaal, Museum, Documentatie Vzw			Type
Klant					
			
12-11-2012		2012 - 11		701 - Verkopen met factuur BTW					12700062			Drukwerk					40,32
Relatie			2000001215					Naam
Universiteit Antwerpen Oi			Type
Klant							
12-11-2012		2012 - 11		701 - Verkopen met factuur BTW					12700063			Schoolboeken Kleurenbeest				641,51
Relatie			2000001216					Naam
Basisschool De Leerboom			Type
Klant							
12-11-2012		2012 - 11		701 - Verkopen met factuur BTW					12700059			Drukwerk					173,44
Relatie			1000000185					Naam
OCMW Tervuren			Type
Klant							
12-11-2012		2012 - 11		701 - Verkopen met factuur BTW					12700060			Drukwerk					314,34
Relatie			1000000069					Naam
Daidalos			Type
Klant							
19-12-2012		2012 - 12		701 - Verkopen met factuur BTW					12700073			Drukwerk					98,48
Relatie			1000000031					Naam
Devillé Korneel			Type
Klant							
															Totaal		1.100,00		2.537,67
															Eindsaldo				1.437,67
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700500 - Verhuur materiaal en ontwerpen

Datum		Periode		Dagboek					Bkst.nr.					Omschrijving			Debet		Credit
25-04-2012		
2012 - 4		
701 - Verkopen met factuur BTW					
12700020			
Verhuur expo Nul op tien		
1.000,00
Relatie			2000001199					Naam
Stad Gent			Type
Klant							
25-04-2012		2012 - 4		701 - Verkopen met factuur BTW					12700019			Verhuur expo Nul op tien				471,70
Relatie			2000001198					Naam
Immaculata Instituut Vzw			Type
Klant							
29-06-2012		2012 - 6		701 - Verkopen met factuur BTW					12700034			Verhuur metalen stand				235,85
Relatie			1000000107					Naam
Festival Int de l’enfance et de la Jeunesse Asbl			Type
Klant					
			
31-08-2012		2012 - 8		701 - Verkopen met factuur BTW					12700046			Verhuur bestelwagen				84,81
Relatie			1000000107					Naam
Festival Int de l’enfance et de la Jeunesse Asbl			Type
Klant					
			
															Totaal		0,00		1.792,36
															Eindsaldo				1.792,36

700600 - Verkoop geproduceerde goederen

Datum		Periode		Dagboek					Bkst.nr.					Omschrijving			Debet		Credit
24-04-2012		
2012 - 4		
701 - Verkopen met factuur BTW					
12700015			
Realisatie bags en doeken		
547,11
Relatie			1000000202					Naam
Jeugdhuis Trefcentrum Y Vzw			Type
Klant						
		
24-04-2012		2012 - 4		701 - Verkopen met factuur BTW					12700013			Realisatie soepkommen		44,42
Relatie			2000001196					Naam
Picol, Partenariat Integration Cohabitation Asbl		Type
Klant						
		
25-04-2012		2012 - 4		701 - Verkopen met factuur BTW					12700018			Realisatie ijzeren poort		1.010,00
Relatie			2000001197					Naam
Les riverains du parc du Busselenberg Asbl			Type
Klant						
		
25-04-2012		2012 - 4		701 - Verkopen met factuur BTW					12700017			Realisatie ijzeren poort		1.010,00
Relatie			1000000149					Naam
Les amis du Busselenberg			Type
Klant							
10-05-2012		2012 - 5		701 - Verkopen met factuur BTW					12700023			Metalen constructie paal		120,00
Relatie			2000001200					Naam
Raumlabor			Type
Klant							
10-07-2012		2012 - 7		703 - Verkopen zonder factuur BTW					12700016			Buttons			9,09
Relatie			2000001063					Naam
Carels Wim			Type
Klant / Leverancier							
31-08-2012		2012 - 8		701 - Verkopen met factuur BTW					12700047			Realisatie overgordijnen		337,00
Relatie			1000000211					Naam
Het Goudblommeke in Papier Cvba			Type
Klant						
		
03-10-2012		2012 - 10		701 - Verkopen met factuur BTW					12700056			Realisatie fietsenstalling		424,60
Relatie			2000001213					Naam
Nationale Suisse Assurances			Type
Klant							
18-12-2012		2012 - 12		701 - Verkopen met factuur BTW					12700068			Realisatie poort		731,46
Relatie			2000001218					Naam
Massou Sprl			Type
Klant							
19-12-2012		2012 - 12		701 - Verkopen met factuur BTW					12700071			Realisatie fietsenstalling		2.066,12
Relatie			1000000082					Naam
Cosmos-Excelsior Vzw			Type
Klant / Leverancier						
		
															Totaal		0,00		6.299,80
															Eindsaldo				6.299,80

700610 - Onthaal en begeleiding

Datum		Periode		Dagboek					Bkst.nr.					Omschrijving			Debet		Credit
29-06-2012		2012 - 6		701 - Verkopen met factuur BTW					12700036			Permanentie expo Patrimoine		431,60
Relatie			1000000107					Naam
Festival Int de l’enfance et de la Jeunesse Asbl			Type
Klant					
			
31-08-2012		2012 - 8		701 - Verkopen met factuur BTW					12700050			Onthaal en animatie		1.084,91
Relatie			1000000104					Naam
Kunstenfestivaldesarts Asbl			Type
Klant							
31-08-2012		2012 - 8		701 - Verkopen met factuur BTW					12700052			Begeleiding KIK		889,15
Relatie			1000000039					Naam
Vlaams Gemeenschapsbeleid Anderlecht Vzw		Type
Klant						
		
31-08-2012		2012 - 8		701 - Verkopen met factuur BTW					12700051			Begeleiding KIK		551,90
Relatie			1000000039					Naam
Vlaams Gemeenschapsbeleid Anderlecht Vzw		Type
Klant						
		
															Totaal		0,00		2.957,56
															Eindsaldo				2.957,56
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700620 - Recuperatie Òproducten

Datum		Periode		Dagboek					Bkst.nr.					Omschrijving			Debet		Credit
30-07-2012		2012 - 7		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700024			Recuperatie ijzer				84,05
Relatie			2000000036					Naam
J. Stevens & Cie Sprl			Type
Klant / Leverancier						
			
															Totaal		0,00		84,05
															Eindsaldo				84,05

700700 - Uitvoering herstellingen

Datum		Periode		Dagboek					Bkst.nr.					Omschrijving			Debet		Credit
23-01-2012		2012 - 1		703 - Verkopen zonder factuur BTW					12700001			Naaiwerk herstelling				18,87
Relatie			2000001204					Naam
Wuyns Joanna			Type
Klant							
26-01-2012		2012 - 1		703 - Verkopen zonder factuur BTW					12700002			Naaiwerk herstelling				18,87
Relatie			1000000092					Naam
De Keyser Bert			Type
Klant							
06-02-2012		2012 - 2		703 - Verkopen zonder factuur BTW					12700004			Naaiwerk herstelling				18,87
Relatie			2000001204					Naam
Wuyns Joanna			Type
Klant							
14-03-2012		2012 - 3		703 - Verkopen zonder factuur BTW					12700008			Naaiwerk herstelling				80,19
Relatie			1000000213					Naam
Kiekens Françoise			Type
Klant							
10-05-2012		2012 - 5		703 - Verkopen zonder factuur BTW					12700011			Naaiwerk herstelling				14,15
Relatie			1000000213					Naam
Kiekens Françoise			Type
Klant							
22-05-2012		2012 - 5		703 - Verkopen zonder factuur BTW					12700012			Naaiwerk herstelling				14,15
Relatie			1000000213					Naam
Kiekens Françoise			Type
Klant							
															Totaal		0,00		165,10
															Eindsaldo				165,10

700710 - Uitvoering naaiwerk

Datum		Periode		Dagboek					Bkst.nr.					Omschrijving			Debet		Credit
13-02-2012		2012 - 2		703 - Verkopen zonder factuur BTW					12700007			Naaiwerk					94,34
Relatie			2000001205					Naam
Cosaert Marijke			Type
Klant							
			
06-04-2012		2012 - 4		703 - Verkopen zonder factuur BTW					12700009			Naaiwerk					135,85
Relatie			1000000091					Naam
De Vroede-Pirson			Type
Klant							
24-04-2012		2012 - 4		701 - Verkopen met factuur BTW					12700012			Naaiwerk					917,17
Relatie			1000000206					Naam
Televil Sociale Tewerkstelling Vzw			Type
Klant						
		
15-05-2012		2012 - 5		701 - Verkopen met factuur BTW					12700024			Naaiwerk					122,64
Relatie			2000001201					Naam
Silk & Leather			Type
Klant							
22-05-2012		2012 - 5		703 - Verkopen zonder factuur BTW					12700013			Naaiwerk					75,47
Relatie			1000000213					Naam
Kiekens Françoise			Type
Klant							
19-06-2012		2012 - 6		703 - Verkopen zonder factuur BTW					12700015			Naaiwerk					160,38
Relatie			1000000091					Naam
De Vroede-Pirson			Type
Klant							
26-06-2012		2012 - 6		701 - Verkopen met factuur BTW					12700028			Naaiwerk					132,08
Relatie			2000001201					Naam
Silk & Leather			Type
Klant							
20-08-2012		2012 - 8		701 - Verkopen met factuur BTW					12700044			Naaiwerk					739,25
Relatie			1000000206					Naam
Televil Sociale Tewerkstelling Vzw			Type
Klant						
		
31-08-2012		2012 - 8		701 - Verkopen met factuur BTW					12700048			Naaiwerk					377,36
Relatie			1000000218					Naam
Van Hauthem Helga			Type
Klant							
15-11-2012		2012 - 11		703 - Verkopen zonder factuur BTW					12700020			Naaiwerk					9,43
Relatie			1000000172					Naam
FAMAEY Paul			Type
Klant / Leverancier							
															Totaal		0,00		2.815,86
															Eindsaldo				2.815,86
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700800 - Schenkingen

Datum		Periode		Dagboek					Bkst.nr.					Omschrijving			Debet		Credit
13-02-2012		2012 - 2		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700002			Gift					35,26
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
03-03-2012		2012 - 3		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700004			Gift					500,00
Relatie			1000000165					Naam
Vuur			Type
Klant							
09-04-2012		2012 - 4		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700008			Gift					250,00
Relatie			1000000216					Naam
HVV OVM Sint-Jans-Molenbeek			Type
Klant						
		
10-05-2012		2012 - 5		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700012			Gift					5,00
Relatie			1000000213					Naam
Kiekens Françoise			Type
Klant							
09-07-2012		2012 - 7		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700017			Gift					427,00
Relatie			2000001291					Naam
La Chaîne d’Union			Type
Klant							
13-07-2012		2012 - 7		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700020			Gift 2011					250,00
Relatie			1000000205					Naam
Ernest De Creane Asbl			Type
Klant							
13-09-2012		2012 - 9		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700032			Gift					522,25
Relatie			2000001291					Naam
La Chaîne d’Union			Type
Klant							
03-12-2012		2012 - 12		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700052			Gift					321,00
Relatie			2000001291					Naam
La Chaîne d’Union			Type
Klant							
10-12-2012		2012 - 12		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700057			Gift					250,00
Relatie			1000000216					Naam
HVV OVM Sint-Jans-Molenbeek			Type
Klant						
		
28-12-2012		2012 - 12		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700067			Gift					1.116,80
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel			Type
Klant					
			
28-12-2012		2012 - 12		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700068			Gift 2011 - aanvulling				50,00
Relatie			1000000205					Naam
Ernest De Creane Asbl			Type
Klant							
															Totaal		0,00		3.727,31
															Eindsaldo				3.727,31		
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700900 - Beheerskosten
Datum		Periode		Dagboek					Bkst.nr.					Omschrijving			Debet		Credit
06-02-2012		2012 - 2		701 - Verkopen met factuur BTW					12700001			Beheerskosten					15,38
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel			Type
Klant					
			
24-04-2012		2012 - 4		701 - Verkopen met factuur BTW					12700009			Beheerskosten					16,95
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel			Type
Klant					
			
24-04-2012		2012 - 4		701 - Verkopen met factuur BTW					12700008			Beheerskosten					6,95
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel			Type
Klant					
			
24-04-2012		2012 - 4		701 - Verkopen met factuur BTW					12700007			Beheerskosten					55,21
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel			Type
Klant					
			
24-04-2012		2012 - 4		701 - Verkopen met factuur BTW					12700006			Beheerskosten					6,30
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel			Type
Klant					
			
24-04-2012		2012 - 4		701 - Verkopen met factuur BTW					12700005			Beheesrkosten					16,30
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel			Type
Klant					
			
24-04-2012		2012 - 4		701C - Verkopen met factuur BTW					12010001			Beheerskosten			15,38		
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel			Type
Klant					
			
09-05-2012		2012 - 5		701 - Verkopen met factuur BTW					12700022			Beheerskosten					20,65
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel			Type
Klant					
			
09-05-2012		2012 - 5		701 - Verkopen met factuur BTW					12700021			Beheerskosten					11,30
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel			Type
Klant					
			
30-06-2012		2012 - 6		701 - Verkopen met factuur BTW					12700038			Beheerskosten					11,95
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel			Type
Klant					
			
30-06-2012		2012 - 6		701 - Verkopen met factuur BTW					12700037			Beheerskosten					16,30
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel			Type
Klant					
			
30-06-2012		2012 - 6		701 - Verkopen met factuur BTW					12700040			Beheerskosten					5,00
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel			Type
Klant					
			
30-06-2012		2012 - 6		701 - Verkopen met factuur BTW					12700039			Beheerskosten					5,00
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel			Type
Klant					
			
31-08-2012		2012 - 8		701 - Verkopen met factuur BTW					12700049			Beheerskosten					26,94
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel			Type
Klant					
			
04-10-2012		2012 - 10		701 - Verkopen met factuur BTW					12700057			Beheerskosten					21,94
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel			Type
Klant					
			
12-11-2012		2012 - 11		701 - Verkopen met factuur BTW					12700064			Beheerskosten					11,95
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel			Type
Klant					
			
10-12-2012		2012 - 12		701 - Verkopen met factuur BTW					12700067			Beheerskosten					11,30
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel			Type
Klant					
			
20-12-2012		2012 - 12		701 - Verkopen met factuur BTW					12700075			Beheerskosten					16,95
Relatie			1000000033					Naam
Pact Ateliers Pacheco Instituut OCMW Brussel			Type
Klant					
			
														
Totaal		15,38		276,37
															Eindsaldo				260,99
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709700 - Schadevergoeding verzekering
Datum		Periode		Dagboek					Bkst.nr.					Omschrijving			Debet		Credit
20-11-2012		2012 - 11		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700046			Verzekering arbeidsongevallen
303,01
Relatie			2000000080					Naam
P&V Ovm			Type
Klant / Leverancier							
																Totaal
0,00		303,01
																Eindsaldo			303,01

709801 - Doorfacturatie grondstoffen
Datum		Periode		Dagboek					Bkst.nr.					Omschrijving			Debet		Credit
10-05-2012		2012 - 5		703 - Verkopen zonder factuur BTW					12700010			Doorverkoop stoffen				5,79
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
11-06-2012		2012 - 6		703 - Verkopen zonder factuur BTW					12700014			Doorverkoop stoffen				12,40
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
08-10-2012		2012 - 10		703 - Verkopen zonder factuur BTW					12700018			Doorverkoop stoffen				2,48
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
08-10-2012		2012 - 10		703 - Verkopen zonder factuur BTW					12700019			Doorverkoop stoffen				5,79
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant
						
																Totaal

0,00		26,46

																Eindsaldo			26,46

709803 - Doorfacturatie diensten
Datum		Periode		Dagboek					Bkst.nr.					Omschrijving			Debet		Credit
22-10-2012		2012 - 10		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700038			Zegels					1,30
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
																Totaal
0,00		
1,30
																Eindsaldo			1,30

709902 - Doorfacturatie voeding en drank
Datum		Periode		Dagboek					Bkst.nr.					Omschrijving			Debet		Credit
31-07-2012		2012 - 7		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700026			Drank vergadering partners				12,00
Relatie			1000000014					Naam
Diverse klanten			Type
Klant							
31-07-2012		2012 - 7		702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW					12700025			Voeding vergadering partners			100,00
Relatie			1000000205					Naam
Ernest De Creane Asbl			Type
Klant							
																Totaal
0,00		
112,00
																Eindsaldo			112,00

									
											Grand total				1.603,65		123.741,23
											Verschil				122.137,58		0,00
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Hoofdstuk 5: Personeelsorganogram Beeldenstorm eind 2012
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Nik Honinckx
artistiek & zakelijk directeur
productieleider

Plaatselijk
Initiatief voor
Ontwikkeling van de
Werkgelegenheid

Sociaal-artistieke
Kunsteducatieve werking
Onderwijs

Audiovisueel atelier

Web-design

Beeldenstorm TV

Bart Vandeput
artistiek
technische
omkadering
3/5

doelgroepmedewerkers:
Jelle Petroons
(leercontract)
Dirk Corens

Sem Bucman
artistiek
technische
omkadering
5/5

Sociaal-artistieke
Kunsteducatieve werking
vrije tijdsaanbod

Wim Verheyen /
Marius Pacbier
assistent productieleider 1/2

Wim Carels
Werkmeester

Toegepaste grafische technieken

Actiris
Gesco

Mode en
theaterkostuums
Decor- en standenbouw

Greg Delannay

artistiek
technische
omkadering
montage
1/2
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Chaturaputkueakun

Wuttipong

lasatelier
5/5

Mohamed
El Yattouti
technische
omkadering
5/5

textiele
werkvormen
Seïdou Bah
technische
omkadering
snit & naad
5/5

Wim Verheyen /
Marius Pacbier
begeleiding doelgroepmedewerkers 1/2

Sofie De Meulenaere
sociale begeleiding doelgroepmedewerkers
1/5 huisvandeMens

Onderhoud

Onderhoud Catering

Onderhoud Klusjes

Onthaal en Promotie

doelgroepmedewerkers:
Sihame Adabaz
Abdelkarim Bouazza

doelgroepmedewerkers:
Brahim Naami
Rachida Mechal

doelgroepmedewerkers:
Djambo Bassem

doelgroepmedewerkers:
Ibragim Chabouzov
Julienne Kumuangedi

Vlaanderen Deeltijds
Kunstinitiatie Onderwijs Vl.
VGC Onderwijs
Sociale Maribel
Brede School aanbod
Tijdens de lestijden

Sociaal-artistieke - Kunsteducatieve werking

Brede School aanbod
Tijdens de lestijden

Jeugdaanbod
VGC Stedenfonds

Beletterd & Betekend

Brede School aanbod na
de schooltijd VGC Stedenfonds

Volwassenaanbod
VGC Stedenfonds

Jeugdaanbod
VGC
Stedenfonds

gedetacheerd personeel
Deeltijds Kunst-onderwijs Academie Anderlecht
Oriana
Dierinck
11 lesuur per
schoolweek
januari - mei
2012

Ruth Stynen
Jan Roets
5 lesuur per
schoolweek

Jan Roets
5 lesuur per
schoolweek

Anne-Lore
Baeckenland
5 lesuur per
schoolweek

Mieke
De Bisschop
1/2
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Beron
Kamanzi
Gomonza

Henriette
Roth
Dans
3 uur per
week

Eleni Paschalidis
Malanka Lannoye
Jentel Wuytack

Ceramiekatelier

8 uur per
week

Irina
Joerchjan
Pacheco
extern
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Hoofdstuk 6: samenwerkingsverbanden
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Vlaamse Gemeenschapscommissie

Stedelijk Impulsfonds
Structureel

Mevr. Cindy Vandeweyer

VGC Onderwijs

Programma kunsteducatie
Beletter& Betekend

Mevr. Martine Lietaert

Vlaamse Gemeenschap

Project Deeltijds Kunstinitiatie
Samenwerking DKO Anderlecht

Mevr. Ingrid Leys

Impulsfonds voor Migrantenbeleid

Aanvraag verbouwingen

Mevr. Janna Moonens

OCMW Anderlecht

Cultuurparticipatie voor
OCMW-bevragers

Mevr. Carine Mordang

OCMW Schaarbeek

in het kader van de
sociale economieprojecten
Artikel 60

Mevr. Corinne Vanreusel,
Mr. Francesco Giannoni

in het kader van de
sociale economieprojecten
Artikel 60

Mevr. Els Van Cutsem ,
Mevr. Evi Vandroogenbroeck

OCMW Dilbeek

cindy.vandeweyer@vgc.be
Vlaamse Gemeenschapscommissie
E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 563.03.16
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Vlaamse Gemeenschapscommissie
E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
martine.lietaert@vgc.be
Tel. +32 (0)2 563 04 74
02/553.92.43
Vlaams Ministerie van Onderwijs en
Vorming
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15,1210 Brussel
Vlaamse Gemeenschapscommissie
E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
Janna.moonens @vgc.be
Verantwoordelijk Sport&Cultuur - OCMW Anderlecht
Van Lintstraat 4, 1070 Brussel
02/529.41.48
carine.mordang@cpas-anderlecht.be

Service ISP
CPAS de Schaerbeek
Tél: 02 247 33 32
francesco.giannone@cpas-schaerbeek.be

Dienst Arbeidscoaching
02/568.09.33
Itterbeeksebaan 210, 1701 Itterbeek
evi.vandroogenbroeck@ocmw-dilbeek.be

OCMW Molenbeek

in het kader van de
sociale economieprojecten
Artikel 60

Mevr. Mélanie Limbourg

OCMW Tervuren

in het kader van de
sociale economieprojecten
Artikel 60

Sociaal Huis Tervuren

FeBIO vzw

Federatie van de Brusselse Initiatieven voor de
Ontwikkeling van de werkgelegenheid

Mr. Tom Smeets
Coördinator

Participant activiteiten
Partner wijkfeest 1001 Kuregem
Hulp catering nieuwjaarsreceptie
Ons kunstpatrimonium in geschenkverpakking
Franstalige partner en initiatiefnemer van
“Quand le patrimoine s’emballe”

Mr. Mark D’Hondt

Partner voor enkele wijkprojecten

Mr. Joris Tiebout

Dienstencentrum Cosmos

Festival des Enfants

Slachthuizen van Anderlecht

Vanderpeerenboomstraat 14, 1080 Molenbeek
02/412.53.11

Peperstraat 26, 3080 Tervuren
02/767.35.72
Mr. Koen Vermeersch
koen.vermeersch@ocmw.tervuren.vera.be

Henegouwenkaai 29 - bus 12, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
T: 02 412 72 42 M: 0486 36 34 14
F: 02 412 72 49
tom@febio.be www.febio.be
Dokter De Meersmanstraat 14, 1070 Anderlecht
02 527 89 73
mark.dhondt@cosmosvzw.be

Mme. Colette FORIR
M. Daniel BURY

asbl “Festival International de l’Enfance et de la Jeunesse”
19, Rue du Marteau - 1000 Bruxelles
Tél. / Fax : 02/734.49.47
festival.enfance@yucom.be
www.festivaldelenfance.be
joris.tiebout@abatan.be
Abatan nv
Ropsy Chaudronstraat 24, 1070 Brussel.
Tel: +32 (0)2 521 54 19 –
Fax: +32 (0)2 522 42 37
info@abattoir.be

Mr. Paul Thielemans

PR Kelders van Cureghem
Tel 02/556 11 74 paul.thielemans@abattoir.be

Concert@home

samenwerking muziekprogrammatie
ernstige muziek
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Mevr. Mich Jonckheere

Huize Decraene
Landsroemlaan 53, 1083 Ganshoren
Concert@home

huisvandeMens - UVV Brussel

Afnemer artistieke producties
Morele bijstand
Ondersteuning werking met Artikel 60

Dhr. Albert Stas

deMensnu - UVV federaal

Verspreiding kunsteducatieve pakketten
Miss Rotzooi
Kleurenbeest
Ondersteuning sociale projecten uitsluiting

Mevr. Marina Van Haeren
Federaal Secretariaat

Alternatieve strafbemiddeling

Dienst AGM Elsene
Mevr. Kristel Vandervelde

Justitiehuis Elsene

Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel
Tel.: 02/242 36 02 - Fax: 02/242 56 17
E-mail: brussel@deMens.nu
albert.stas@deMens.nu
www.deMens.nu

deMens.nu
Brand Whitlocklaan 87, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Tel.: 02/735 81 92 - Fax: 02/735 81 66
E-mail: info@deMens.nu

Elsensesteenweg 168 A, 1050 Elsene
02/515.77.94-95
02/515.77.96 (fax)

Magic ASBL

Alternatieve strafbemiddeling voor jongeren

Boulevard du Jubilé 71, 1080 Brussel
02/421.16.81
info@magic-step.be
www.magic-step.be

Klein Kasteeltje

Projecten voor residenten

Opvangcentrum voor asielzoekers
Klein Kasteeltje
9de Linielaan 27, 1000 Brussel
Tel: 02-250 05 11
Fax: 02-250 04 82
info.kleinkasteeltje@fedasil.be

JES

Artistieke ateliers voor wijkcentra

Mevr. Lies Tousseyn

Aximax

Artistieke ateliers voor wijkcentra

Mevr. Liesbet Christiaen
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Jeugdateliers
JES Stadslabo vzw
Tel.: 02/411.68.83
Fax: 02/410.60.43
www.jes.be

Centrumverantwoordelijke
Jeugdcentrum J.W. Wilsonstraat 19, 1000 Brussel
02 280 45 56
aximax@vgc.be

Lasso Brussels - Netwerk voor kunsteducatie &
publieksbemiddeling
Brussels
Sociaal-Cultureel Netwerk
Faculteit Rechten Criminologie
Vrije Universiteit Brussel

Opgenomen in aanbod

Interfacultair Departement voor Taalonderwijs
Vrije Universiteit Brussel

Beeldenstorm TV
Prof. M. R. Blommaert
Vervaardiging van een reeks kortfilms tijdens de Directeur
Interfacultair Departement voor Taalonderwijs
lessen Frans
Vrije Universiteit Brussel
2, 1050 Brussel
Deze kortfilms hebben steeds betrekking op de Pleinlaan
Tel. + 32 2 629 26 08
Kuregemwijk, de grootstad Brussel, haar bewon- mrblomma@vub.ac.be
ers en haar gebruikers
Beeldenstorm TV
Dhr. Johny De Bisschop
Edmond Machtenslaan 168/8, 1080 Brussel
Intergenerationele TV
Beeldenstorm TV
Dhr. François Cornelis
Brusselbergstraat 29, 1070 Anderlecht
Intergenerationele projecten
02/523.60.20

Okra
Seniorenraad

Inburgering Brussel

Oefening studenten
Presentatie oefeningen

Inschakeling van bon Brussel bevragers in onze
creatieve ateliers

Prof. Dr. Jenneke Christiaens

Vrije Universiteit Brussel Faculty of Law and Criminology, Criminology
Department,
Research Group Crime & Society (CRiS)
Pleinlaan 2, 1050 Brussel
Tel. 00 32 2 629 39 37, Fax : 00 32 2 629 26 37,
jenneke.christiaens@vub.ac.be
www.vub.ac.be/SCRI/
Have a look at my Bepress page: http://works.bepress.com/jenneke_
christiaens/
Voorzitter van vzw Beeldenstorm:
www.beeldenstorm.be

bon Brussel • Bruxelles

Ph. de Champagnestraat 23, 1000 Brussel
Tel. 02 501 66 80
Fax 02 507 13 99
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Pacheco

Administratieve en logistieke hulpverlening

Mevr. Helga Van Hauthem

Buurtwerking Laken

Participatie wijkproject via ceramiekatelier

Mevr. Anne Stalpaert

Comité de Quartier Aurore

Vervaardiging participatiekolon

Broekwijk comité

Vervaardiging participatiekolon

Mme. Jacqueline T’Sjoen
Comité de Quartier Aurore
Verkerkhoven & Mevr. Mertens Anne

Peterbos

Vervaardiging participatiekolon

Mme. Amelie de Hemptinne

Busselenberg

Vervaardiging participatiekolon
Vervaardiging hek

Dhr. François Cornelis

Blijdschapstraat

Vervaardiging participatiekolon
Bijdrage aan verschillende sociaal-artistieke acties in de wijk

Dhr. Piet Slosse

Maison de la participation

Levering ontwerp en vervaardiging participatie- Cellule Participation
Participatiecel
kolon
Service

Projectverantwoordelijke
I. Pacheco- OCMW Brussel DIMZ
Artistiek Forum Pact(e) Ateliers
Groot Godshuisstraat 7, 1000 Brussel
Tel 02/ 226 43 28 Fax 02 226 44 47
GSM 0492/91 55 15
hvanhauthem@cpasbru.irisnet.be hvanhauthem@ocmwbru.irisnet.be
www.pactforum.irisnet.be
0476/62 63 50
a.stalpaert@picol.be

Av Prinsstraat 77
02/414 95 13
02/521 55 15
0479/610 02 69

amelie.dehemptinne@samenlevingsopbouw.be
Peggy Lemaire – peggy.lemaire@samenlevingsopbouw.be
Sociale Cohesie / Samenleven
Jongerenwerking Peterbos (D’BROEJ vzw)
Peterbospark 3 – 1070 Anderlecht
T 02 527 05 92 – F 02 527 05 93
Brusselbergstraat 29, 1070 Anderlecht
02/523.60.20

Rue de la Gaité 107
02/52 30 04
0495/80 90 01

Rue Wayezstraat 94
1070 Anderlecht

T: 02 555 22 70
participation@anderlecht.irisnet.be
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Gemeente Anderlecht
Dienst Cultuur & Jeugd

Cultuurbanket, diverse sociaal-artistieke acties

Mevr. Niki D’HEERE

Bibliotheek

Cultuurbanket, diverse sociaal-artistieke acties

Mevr. Inge Vandermot,

Zinnema

Cultuurbanket, diverse sociaal-artistieke acties

Dhr. Mars Moriau

Muziekacademie

Cultuurbanket, diverse sociaal-artistieke acties
Deeltijds Kunstinitatie

Dhr. Luc Bartholomeus

16 uur leerkracht ter beschikking voor het project Beletterd & Betekend

directeur
MA Anderlecht
dir@ma-an.be
02/522 05 51

Academie voor Beeldende Kunst

Cultuurbanket, diverse sociaal-artistieke acties

Dhr. Ivo Bryon

Erasmushuis

Cultuurbanket, diverse sociaal-artistieke acties

Mevr. Kathleen Leys

G.C. De Rinck

Cultuurbanket, diverse sociaal-artistieke acties

Mevr. Isabelle De Meyere
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Cultuurbeleidscoördinator
Gemeentebestuur Anderlecht
G. Moreaustraat 5, 1070 Anderlecht
T. 02/558.08.91
F. 02/520.29.19
ndheere@anderlecht.irisnet.be
Bibliothecaris Nederlandstalige Bibliotheek Anderlecht
Sint-Guidostraat 97, 1070 Anderlecht
tel.: 02/523.02.33
inge.vandermot@bibliotheek.be
Directeur ZINNEMA
Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel vzw
Veeweydestraat 24-26, 1070 Anderlecht
mars.moriau@vca.be

Directeur Academie Beeldende Kunsten Anderlecht
Dapperheidsplein 17 - 1070 Anderlecht
tel 02/523 03 71 –0484/63 29 44
fax 02/523 02 81
ivo.bryon@academieanderlecht.be
www.academieanderlecht.be
Adjunct-conservator Erasmushuis
Kapittelstraat 31, 1070 Brussel
T : +32 2 521 13 83 F : +32 2 527 12 69
www.erasmushouse.museum k.leys@erasmushouse.museum
Gemeenschapscentrum De Rinck
Dapperheidsplein 7, 1070 Anderlecht
tel 02 524 32 35 fax 02 522 34 87
derinck@vgc.be

Kabinet van de Schepen
Anderlecht

Afstemming programma op Nederlandstalige
doelgroepen

Dhr. Leopold Lapage- Mevr. Elke Roex
Mevr. Annie Hauwaert

Cultuur Jeugd

Naschools aanbod

Cultuurbeleidscoördinator
Cultuurmedewerker
Jeugdconsulent

G. Moreaustraat 5, 1070 Anderlecht
Å 02/558.08.33
Å 02/558.08.23
Ê
02/520.29.19

Mevr. Niki D’Heer Å02/558.08.91 U0498/58.89.48
Dhr. Jeroen Camerlynck 02/558.08.99
Mevr. Amy Bousard Å02/558.08.94 U0494/577.948
Mevr. Sandra Van Bamis Å02/558.08.92
Dhr. Gorik Asselman Å02/558.08.99
Ê02/520.29.19
cultuur@anderlecht.irisnet.be

Onderwijs

Project kunstinitiatie Beletterd & Betekend

G. Moreaustraat 3
Coördinerend Directeur

Dhr. Jean-Claude Mertens

Å02/800.07.90 U0495/50.54.71 jc_mertens@yahoo.fr
Pedagogisch adviseur

Dhr.Pierre Noiret
Å02/558.08.32 Å02/558.08.31
U0478/27.78.79 U0494/57.79.49 pnoiret@anderlecht.irisnet.be

Onderwijs

Project kunstinitiatie Beletterd & Betekend
Naschools aanbod

Dhr. Luc Van Waeyenberge

02/558.08.88 0498/58.88.63
lvanwaeyenberge@anderlecht.irisnet.be

Dhr. Hannes De Geest
02/558.08.03
hdegeest@ anderlecht.irisnet.be

Mevr. Reinhilde Longin

02/558.08.90 Ê02/527.93.89 onderwijs@anderlecht.irisnet.be

Mevr. Bea Van Lierde
02/558.08.93

Mevr. Martine Blancquaert
02/558.08.89

Dhr. Gerardo De Guzman
02/558.09.47

Dhr. Kevin Heyvaert

U0472/25.72.62 kevin.heyvaert@gmail.com
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KIK
Ket in Kuregem

Naschoolse projecten 5-12 jarigen
verbonden aan IBO-werking
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Mevr. Katrien Quirijnen U 0498 / 58 89 72
kquirijnen@anderlecht.irisnet.be
Kik Odon Mevr. Sarai De Graef U 0496/25.83.51
sarai.kik@gmail.com
Kik Mevr. Veva De Groote U 0494 / 46 30 35
veva.kik@gmail.com
Dhr. Tim De Vos
vzw VGA
Å 02/800 07 79
Raadsplein 1, 1070 Anderlecht
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Hoofdstuk 7: uitvoeringen producties
0 op 10:

Brussel: VUB van 2 tot 19 mei 2012
Sint-Michiels Brugge: Immaculata van 22 tot 27 februari 2012
Gent: Zebrastraat van 8 tot 11maart 2012

Ende Nich(t):

Vrijdag11 januari 2012 - Jeugd en Muziek Roeselare
Zaterdag 1 december 2012, 20u30 - Eeklo CC De Herbakker
Woensdag 5 december 2012, 20u00 - Evere GC Everna
Zondag 9 december 2012, 20u15 - Oostkamp CC De Valkaart
Dinsdag11 december 2012, 20u00 - Sint-Niklaas Stadsschouwburg
Donderag 13 december 2012, 20u15 - Lier CC Vredeberg (organisatie Liers Cultuurcentrum)
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Melting Point

Artiesten in residentie 2012-2013
5 concerten in residentie die hebben geleid tot een demo opname en het samenstellen van promotiemateriaal, dat werd aangewend voor het bekomen van hun erkenning bij “Podium Vlaanderen”.
http://www.aanbodpodium.be/aanbod/nieuw-talent
.25244 MELTING POINT

Joy Wellboy

artiesten in residentie 2012-2013
Joy Wellboy is een Brusselse band bestaande uit Joy Adegoke en Wim Janssens.
Hun muziek, die varieert van harde electrobeats tot zacht gejank van acoustische gitaren, is hypnotiserend, vervreemdend, betoverend…
Als oude vrienden van Beeldenstorm vzw zitten ze op het moment in Californië, V.S. en brengen wekelijks korte reisverslagen uit, die we hieronder
voor jullie streamen. De filmpjes bieden een unieke kijk op hun belevenissen in de V.S. en maken o.a. deel uit van BeeldenstormTV-portretten.
Tegelijkertijd past Joy Wellboy ook in de opzet van ons project “Het beest in de mens”, dat zijn volledige uitbouw zal krijgen in de loop van 2012-2013,
namelijk een kunstuitgave met onder meer het werk van Joy en Wim.
SURFING THE AIRWAVES
Surfing The Airwaves — Looking for gold!
Surfing The Airwaves — Woods and mountains
Surfing The Airwaves — The Pacific Ocean
Surfing The Airwaves — Folsom final
Surfing The Airwaves — Las Vegas Lights
Surfing The Airwaves — Desertland
Surfing The Airwaves — The last people on earth
Surfing The Airwaves — Red Woods
Surfing The Airwaves — American belief
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Optredens Joy Wellboy 2012
Joy Wellboy tekende een platencontract met een groot alternatief label in Berlijn “Bpitchcontrol”. Hieronder een link met info over het label!
https://www.bpitchcontrol.de/artists
21/1/2012 Recyclart/ Brussels
11/2/2012 Mr Wong/ Brussels
20/2/2012 Le Chaff / Brussels
26/2/2012 Oscarnomination RUNDSKOP/ Ixelles
3/3/2012 CC Puurs / Puurs (support for absinth minded)
3/3/2012 Beursschouwburg/ Brussels
13/4/2012 DE CRAYON Oostende
3/6/2012 L’International/ Paris
9/ 6/2012 Chambre d’amis/ St -Truiden
28/6/ 2012 Festival : Dansand /Oostend
29/6/ 2012 Festival : Out Loud! Brussels
6/7/2012 Mercedez Benz Fashionweek / Berlin
10/7/2012 Café L’Union/ St- Gillis
29/8/2012 L’international/ Paris
4/9/2012 Botanique/ Brussels (support for kimbra)
7/9/2012 Festival : Deep in the woods/ Massembre
8/9/2012 Rijmrock / Rijmenam
14/9/2012 Potemkine / St- Gilles
5/10/2012 Festival : L’Heure IND / Liège
6/10/2012 Playfestival /Hasselt
12/10/2012 Botanique / Brussels (support for Angus Stone)
24/10/2012 Beursschouwburg/ Brussels
9/11/2012 L’Abordage / Evreux ( suport for Alt J l’abordage)
14/11/2012 Le liberté/ Rennes (support for Eiffel)
15 /11/2012 Le Vauban/ Brest (support for Eiffel)
23/11/2012 CC john Lennon/ Limoges (support Eiffel)
24/11/2012 El chicho/ Bordeaux
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Hoofdstuk 8: Alternatieve straffen
Justitiehuis Elsene:
- dossier 120u AWS - 100u in 2011 uitgevoerd, de resterende 20u werden begin 2012 afgewerkt
- dossier 70u AWS - 11/1 tot 25/1 - volledig gedaan
- dossier 46u AWS - 7/2 tot 24/2 - volledig gedaan
- dossier 46u AWS - 30/4 tot 8/5 - volledig gedaan
- dossier 46u AWS - 11/6 tot 18/6 - volledig gedaan
- dossier 46u AWS - 25/6 ot 13/7 - volledig gedaan
- dossier 26u AWS - 20/8 tot 22/8 - volledig gedaan
- dossier 20u AWS - 28/8 tot 30/8 - volledig gedaan
Dat geeft een totaal van 8 dossiers waarbij 320 uren werden gepresteerd. Alle dossiers hebben de opgelegde uren volledig afgewerkt. Er werden daarbij ook niet echt grote problemen gesignaleerd. Het valt op dat bijna gedurende het hele jaar wel iemand aan het werk was bij jullie.
Voor begin 2013 is het eerste dossier al voorzien. Van continuïteit gesproken...:-)!
Een goede en prettige samenwerking met Beeldenstorm is doorheen al die jaren een vaste waarde geworden. Dikke merci!

Magic asbl:
- Begeleiding 1 jongere gedurende 1 week
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Hoofdstuk 9:
Besluit

Receptieve Participaties:
Het aantal toeschouwers tijdens onze uitvoeringen geregistreerde receptieve paticipatie bedraagt:					
5709
Voor de producties die “een eigen leven” zijn gaan leiden hebben wij geen concrete cijfers (Hoofdstuk 7), benadering:		
3500			
											
Het aantal atelierparticipaties bedraagt:													5108
Het aantal digitale bezoekers bedraagt: 													12545
Het aantal ter beschikkingstellingen van de studio bedraagt:										111
De accomodatie van Beeldenstorm werd ter beschikking gesteld voor: 									

510 personen

Cijfers en verslagen
Dat ons verhaal echter veel meer inhoudt, bewijst weer eens dit jaarverslag, het 13de op rij.
Eerlijk, het wordt er niet makkelijker op, werken met minder middelen dan bij de aftrap van dit project.
Subsidies werden niet geindexeerd, erger nog, een aantal werden flink teruggeschroefd.
Verwarring in de sector - wie doet wat en wie coördineert wat. Het inrichten van het ene zorgt voor een terugsnoei van het andere. Collega’s worden
rivalen, men goochelt wat aan met bedenkingen als “dubbele subsidiëring en het staat in je opdracht”. Wat is de toekomst van ons kunsteducatief
werk? Worden we opgeslokt door het Deeltijds Kunstonderwijs, de Brede school? Deze en talrijke andere vragen spoken door ons hoofd.
Ondanks dit alles blijven we creatief en kunnen we met fierheid de afrekening van dit jaar 2012 weer eens voorleggen.
Wij hebben het maar gedaan en groot en klein heeft wat schoonheid ervaren met ons geliefde zorgenkindje Kuregem.
Dank aan éénieder die daartoe bijdroeg, hoe groot of hoe bescheiden haar of zijn verdienste ook is geweest.
Van harte
Nik Honinckx
Zakelijk en artistiek directeur Beeldenstorm
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www.beeldenstorm.be

Nik Honinckx - Bergensesteenweg 145 - 1070 Anderlecht
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