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BIJLAGE I - VISIE TEKST
De Reetse Dorpsfeesten betrachten een apotheose te zijn voor het socio-culturele leven
binnen de plaatselijke dorpsgemeenschap met als doel het gemeenschapsgevoel in Reet te
ondersteunen.
Dit gebeurt door, jaarlijks, een geanimeerd dorpsevenement te
organiseren, met een uitgebalanceerde waaier aan activiteiten; gericht op jong en oud; op
kinderen, jongeren en volwassenen. Er wordt gestreefd om het feestprogramma telkens
met een thema uit te breiden.
Het plaatselijke aanbod aan verenigingen wordt als een troef beschouwd. Actieve
deelname staat centraal. Hiertoe werd als doel gesteld om de Reetse Dorpsfeesten een
vast onderdeel te maken van de activiteitenkalender van alle plaatselijke socio-culturele,
parochiale, jeugd-, sport-, buurt- en belangenverenigingen.
Dorpsraad Reet, het overkoepelend orgaan, fungeert hiertoe deels als organisatie; deels
als coördinerende vergadering. Zij vertegenwoordigt alle deelnemende verenigingen,
vaste en losse medewerkers/vrijwilligers. Verder sensibiliseert en informeert zij de lokale
en regionale middenstand, de plaatselijke verenigingen, hun leden, de dorpsgemeenschap
en haar gemeente alsook de aangrenzende buurgemeenten. De Dorpsraad en de Reetse
Dorpsfeesten, zijn pluralistisch van aard. Alle leden en medewerkers van Dorpsraad Reet
zijn vrijwillig en onbezoldigd. Er is geen jaarlijks lidgeld verschuldigd.
De eigenheid van de Reetse Dorpsfeesten zal gerespecteerd blijven. De plaatselijke
jeugdbeweging KLJ Reet behoudt, wegens haar historische betekenis als oprichter van de
eerste Openluchtfeesten in 1977, een apart programma en organisatie. Haar activiteiten
vinden plaats in een feesttent, verspreid over 4 dagen (donderdag t.e.m. zondag). De
financiële omkadering wordt autonoom door haar verzorgd.
Echter, zij sluiten
gegarandeerd aan bij het jaarlijkse, gemeenschappelijke evenement “Reetse
Dorpsfeesten” welke aanvangen op de laatste vrijdag van de maand juni. Samen wordt tot
doel gesteld om een complementair feestprogramma uit te bouwen.
Dorpsraad Reet organiseert jaarlijks het feestprogramma in de dorpskern op basis van een
werkbudget en een evenwichtig financieel plan. Het behalen van een zo groot mogelijke
financiële opbrengst is niet hét doel op zich. Niettemin tracht Dorpsraad Reet om haar
feestprogramma batig af te sluiten.
De festiviteiten in de dorpskern spreiden zich over 3 dagen (vrijdag t.e.m. zondag):
 Vrijdag
Kaartavond
 Zaterdag
Straatfeesten, Feestmarkt & Braderij, Tentoonstelling(en)
 Zondag
Dorpshappening en Brooikensworp

REETSE DORPSFEESTEN
www.reetsedorpsfeesten.be

BIJLAGE II - ORGANISATORISCH KADER DORPSRAAD REET

1. Dorpsraad is een feitelijke vereniging met statuten en wordt
vertegenwoordigd door haar stichtende leden:
a. Verschueren Marc, voorzitter, Molenstraat 39, bus 1 te 2840 Reet
b. Van Heirle Marc, secretaris, Molenstraat 29 te 2840 Reet
c. Leemans Marc, penningmeester, Begijnenbossen 74 te 2840 Reet

bestuurlijk

2. Dorpsraad heeft een Algemene Vergadering
a. Komt minimaal 4x per jaar samen. Driemaal gedurende de periode januari-juni
en éénmaal gedurende de periode juli-december
b. De vergaderingen vinden plaats in het KLJ lokaal, Rumstsestraat
c. De leden zijn vertegenwoordigers van alle deelnemende verenigingen en/of
vrijwillige losse of vast medewerkers.
d. Het engagement is puur vrijwillig en onbezoldigd.
3. Dorpsraad fungeert als overleg- en beslissingsorgaan omtrent
a. Jaarlijkse planning en organisatie ‘Reetse Dorpsfeesten’
b. Coördinatie, afstemming en goedkeuring feestprogramma (bv. thema, …)
betreffende Straatfeesten en Dorpshappening
c. Afstemming budgetten en toewijzing financiële middelen, afstemming
werkpakketten & verantwoordelijken
d. Afstemming en overleg met KLJ Reet
e. Invulling animatie pakket voor Straatfeesten en Dorpshappening
f. Organisatie van Feestmarkt & braderij en Dorpshappening
g. Controle en beheer budgetten en financiële rekeningen
h. Behandelen van eventuele probleemsituaties
i. Aanvragen/communicatie naar/met desbetreffende overheden
j. Gemeentelijk en politioneel overleg, veiligheidsplan, verkeers- en omleidingsplan
k. Verzekeringen, vergunningen, subsidies, enz. …
l. Evaluaties
m. Optioneel eventueel andere activiteiten separaat van de ‘Reetse Dorpsfeesten’
4. De werkstructuur steunt op volgende krachtlijnen:
a. Optimaliseren onderlinge samenwerking en uitwisselen know-how
b. Engageren en sensibiliseren medewerkers (via verenigingen of vrijwillige
medewerkers)
c. Uitwerken taakpakketten, verdeling en verantwoordelijken per taakpakket
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BIJLAGE III - BASISPARAMETERS

1. Dorpsraad – feestprogramma dorpskern
a. Vrijdag
Kaartavond
Doelpubliek : Alle leeftijden
i. Deelnemers ~100 pers.
ii. Vooruit €125 voorzien door Dorpsraad
iii. Aanvullende vooruit voorzien door Gildenhuis (inleg €2)
b. Zaterdag
Straatfeesten
Doelpubliek : Alle leeftijden
i. Feestmarkt & Braderij ~100 deelnemende standen
ii. Straat- & randanimatie ~25 attracties
iii. Toegang vrij
iv. Bezoekers ~2500
c. Zondag
Dorpshappening
Doelpubliek : Alle leeftijden
i. Spelcircuit met attracties specifiek voor kleuters, kinderen lagere school
~300 deelnemers (bijdrage €3)
1. Prijzenpot voorzien door Dorpsraad
ii. Spelattracties specifiek voor tieners, jongeren en volwassenen ~50
deelnemers (gratis deelname)
iii. Brooikensworp per leeftijdscategorie ~200 deelnemers (gratis deelname)
1. Prijzen kleuters, kinderen lagere school door Cultuurraad
2. Prijzenscholieren, volwassenen door Dorpsraad (waarde €250)
iv. Bezoekers ~1500
d. Tekenwedstrijd voor kinderen lagere scholen (gratis deelname)
i. Deelnemers ~100
ii. Natura prijzen voorzien door Dorpsraad
e. Rode draadspel
i. Natura prijzen voorzien door Dorpsraad
ii. Deelname publiek en gratis
iii. Verspreid via feestbrochure op 10.000ex binnen gemeente Rumst en
aangrenzende buurten uit de omliggende gemeenten.
iv. Deelnemers ~150
f. Tentoonstellingen
Doelpubliek : Alle leeftijden
i. Toegang vrij
2. KLJ Reet – feestprogramma feesttent (a, b, c, e = betalend / d = toegang vrij)
a. Donderdag
After Work Party
Doelpubliek : 30 – 60 jarigen
b. Vrijdag
Fuif (optreden/DJ sets)
Doelpubliek : 16 – 40 jarigen
c. Zaterdag
Fuif in thema
Doelpubliek : 16 – 40 jarigen
d. Zondag
Bezinningsmoment
Doelpubliek : Alle leeftijden
e. Zondag
Familiehappening, BBQ
Doelpubliek : Alle leeftijden

