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 1.  

MISSIE 
Cultuurhuis de Warande is een 
warme thuis voor kunst en 
cultuurbeleving in de Kempen, met 
continue aandacht voor 
maatschappelijke ontwikkelingen. 
Samen met vele partners uit stad en 
regio bouwt zij aan een bruisend 
cultuurleven met en voor vele (ook 
nieuwe) gebruikers. 



 

KOMPAS 



 2. 

KOMPAS 
beleidsnota “Vlaggenschip 
voor kunst- en 
cultuurbeleving in de 
Kempen: beleidsaccenten 
voor de periode 2014-2019” 



EEN CULTUURHUIS 



 3. EEN CULTUURHUIS 
4 ACTIETERREINEN 

1. de Warande als cultuurcentrum 
2. de Warande als bedrijvencentrum 
3. de Warande als verhuur- en 
congrescentrum 
4. de Warande als ontmoetingsplek 
in de stad en regio  



1. de Warande als 

cultuurcentrum  
  

 
het spreiden en duiden van 
kunsten en creativiteit 



2. de Warande als bedrijvencentrum 

  

structurele samenwerking met  
zeven inwonende vzw’s  

   - autonome beheersstructuren en 
financiering 

- gratis hosting en logistiek in ruil voor 
inhoudelijke toegevoegde waarde aan 
de werking van het cultuurhuis 

- hoge organisatorische en financiële 
efficiëntie en samenhang 



- Mooov 
     films met zicht op de wereld 
- Dinamo 
     volwassenvorming en ontmoeting 
- Kunst In Zicht 
     Kunsteducatie voor kinderen en leerkrachten in     
     opleiding 
- Stormopkomst 

      kinderkunstenfestival 
- Ar-Tur 

     architectuurcentrum 
- Stripgids 

     Strip Turnhout – Vlaams stripcentrum 
- Kaaiman 

      jongerenplatform voor theater en dans 
 
 



3. de Warande als verhuur-en congrescentrum 

 

versterking van de congresfunctie (+ stads- 
en regiomarketing!) 

    



 
4. de Warande als ontmoetingsplek in stad en regio 

 

met aantrekkingspolen zoals het 
Warandeplein, de 
wekelijkse rommelmarkt, de nieuwe 
fuifzaal, het nieuwe 
café Barzoen, en (hopelijk zo snel 
mogelijk) de bibliotheek  



BEHEERSSTRUCTUUR 



 4. BEHEERSSTRUCTUUR 

1.  autonoom provinciebedrijf 
cultuurhuis de  
    Warande (APB als hardware) 
2. VZW Aktiviteiten Turnhoutse 
Warande  
    (Aktuwa als software) 
3. coördinatiecomité (afstemming 
hardware  
    op software en vice versa)  
4. infrastructuur: investeringen 
en algemeen  
    beheer  
5. overleg Stad-Provincie –APB 
de Warande 
 
 
 
 



 

1. Autonoom provinciebedrijf cultuurhuis de Warande  
   (APB als hardware) 
 
- onderhoud en verhuur gebouwen, personeel, 

dagdagelijkse   exploitatie (energie, veiligheid, 
bewaking en concessie horeca) 
 

- Raad van beheer als APB met derden: 11 leden 
vanuit de provincieraad aangevuld met 4 leden 
vanuit Turnhout nl. een vertegenwoordiger van de 
stad Turnhout, de voorzitter en ondervoorzitter van 
vzw Aktuwa en een vertegenwoordiger van het 
Warandemodel (niet-stemgerechtigd): bezoldigd 

 
- Vergaderfrequentie : maximum 5x/jaar 
 
Voorzitter :  gedeputeerde Peter Bellens 
directeur:                      Staf Pelckmans 



 

2. VZW Aktiviteiten Turnhoutse Warande  
   (Aktuwa als software) 

- sturing en organisator van het inhoudelijke beleid van 
het cultuurhuis  
- Raad van Bestuur gekozen vanuit de algemene 
vergadering (vzw-regeling). 
 
De RvB bestaat uit maximum 19 leden waarvan 7 
aangeduid door de provincieraad, 4 vanuit de stad 
Turnhout en 8 experten. De samenstelling van de 
algemene vergadering is veel ruimer. 
 
huidig voorzitter:  Walter Boogers 
(expert/middenveld) 
gedelegeerd bestuurder: Staf Pelckmans 



 

3. Coördinatiecomité :  
   (afstemming hardware op software en vice versa)  

- coördineert de werking van beide 
beheersstructuren 
- functioneert ook als denk- en reflectietank met 
beperkte  
   beslissingsbevoegdheid 
 
- samenstelling: de voorzitters en ondervoorzitters 
van APB en   
   vzw Aktuwa aangevuld met de schepen van 
cultuur, de      
   vertegenwoordiger van het Warandemodel, het   
   departementshoofd dienst Cultuur provincie, de 
zakelijk  
   coördinator en de directeur 
 
- vergaderfrequentie : maandelijks (onbezoldigd) 
 
Voorzitter(s) : gedeputeerde Peter Bellens / Walter 
Boogers 



 

4. Infrastructuur: investeringen en algemeen beheer   
   

- beheer van de grote investeringen en 
de erfpachtovereenkomst onder de 
beslissingsbevoegdheid van de 
deputatie en de provincieraad 

 
-   tweemaandelijks structureel overleg 
(operationeel) 



 

5. Overleg Stad-Provincie –APB de Warande 

- monitort de samenwerking tussen de stad – 
provincie en APB de  Warande op basis van de 
bestaande beheersovereenkomst, convenanten 
en erfpachtregeling. 

 
-  vergaderfrequentie: maximum 2x/j 
 
-  samenstelling: wisselend, maar altijd in 
aanwezigheid van de   
    bevoegde schepen en betrokken ambtenaren en 
zakelijk    
    coördinator en directeur de Warande 
 
-  voorzitter:  gedeputeerde Peter Bellens 



JURIDISCHE 

ONDERBOUW 



 

 5. JURIDISCHE ONDERBOUW 
1. beslissing provincieraad en gemeenteraad overname de  
    Warande 
2. beheersovereenkomst voor 6 jaar tussen provinciebestuur en  
    APB de Warande  
3. erfpachtovereenkomst tussen de stad Turnhout en   
     provinciebestuur  
4. convenant tussen stad Turnhout en provinciebestuur 
5. convenant tussen stad Turnhout en APB De Warande 
6. convenant tussen stad Turnhout en vzw Aktuwa 
7. convenant tussen provinciebestuur en vzw Aktuwa 
8. convenant tussen de partner vzw’s en APB de Warande 
9. convenant tussen vzw Stroom (Dinamo) en stad Turnhout 
10. convenant tussen stad Turnhout en de Vlaamse    
     gemeenschap (erkenning als CC) 
 
(decreet lokaal cultuurbeleid, provincie- en gemeentedecreet, 
kunstendecreet, cultuurpact,…) 



FINANCIËN 



 

 6. FINANCIËN 

-  omzet APB de Warande 4.122.663,64 euro - referteperiode 2013  
    en 2.409.929,38 euro (vzw Aktuwa – 2012-2013) waarvan  
    3.395.300 (provincie in APB) en 313.400 (provincie in Aktuwa) 
 
- investeringen provincie in onroerend goed: 2005 Kuub (8,5 mio 

euro) 2012 renovatie hoofdgebouw (12,5 mio euro) geplande 
investering renovatie Schouwburg 2016-2018: ±13 mio euro.   
 

- toelage stad Turnhout (2013): 324.087,48 euro (Aktuwa)  
 

- toelagen Vlaanderen: 325.000 euro via stad aan APB en 58.119 euro via 
stad aan Aktuwa (decreet lokaal cultuurbeleid) alsook 232.878 
euro aan APB (gesco’s etc.) 



 

ENKELE 

GEBRUIKERS-

CIJFERS 



 

 7. ENKELE GEBRUIKERSCIJFERS 

aantal eigen podiumactiviteiten: 340  
(747 inclusief filmaanbod Mooov) 
 
aantal eigen schoolvoorstellingen: 77  
(164 inclusief filmaanbod Mooov) 
 
aantal podiumvoorstellingen receptief: 63 
 
totaal aantal podiumactiviteiten exclusief filmaanbod Mooov: 480 
 
aantal verhuurbewegingen (exclusief Kuub/schouwburg): 6383 
 
aantal tentoonstellingen: 12  
(nieuwe tentoruimtes waren in 2012 nog niet beschikbaar) 



 

PERSONEEL/ 

TEWERKSTELLING 



 

 8. PERSONEEL/TEWERKSTELLING 

APB de Warande: 50.3 VTE  
 
en de partner-vzw’s: 26.7 VTE 
 
350 vrijwilligers 



TOT SLOT 

bereik: 250.000 bezoekers/jaar 
 
Alles weten over provinciaal cultuurhuis de 
Warande en partners? 
www.warande.be 





Men zou minstens één keer per jaar een 
onvermijdelijke reden moeten hebben  
om de Warandesite te bezoeken … 






