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1. DE KOER
De Koer is een plek in volle ontwikkeling; een beweeglijk speelveld
voor vele projecten en initiatieven: Ciné Rio, residentiewerking,
collectief bouw- en ontwerpproces, concerten, Om Zeep, een keuken én
een wispelturig café open op woensdag-, donderdag- en vrijdagavond.

ONZE VOORGESCHIEDENIS: TIJDELIJKE INVULLINGEN ALS VRUCHTBARE
VOEDINGSBODEM (2013-2015)
De Koer kent haar wortels in De Meubelfabriek en De Binnenweg,
twee tijdelijke projecten die de site deelden en besloten de
krachten te bundelen. In 2013 werd vzw De Vergunning opgericht als
koepelorganisatie. Die ontfermde zich over het beheer van de site en
over het gedeelde verhaal van de vele partners1 die er actief waren. De
vzw stroomlijnde de contacten met de eigenaar, de lokale overheden en
de buurt.
Zowel De Meubelfabriek als De Binnenweg werden energieke plekken
van creatie en ontmoeting, waar een diverse groep buurtbewoners,
jongeren, kunstenaars, muzikanten, ondernemers en vele anderen met
elkaar in contact kwamen. Beide sites hadden elk een buurtcafé,
concertzaal, exporuimte, fietskeuken, volkskeuken en weggeefwinkel.
Het artistieke netwerk rond de twee tijdelijke invullingen was
voornamelijk de verdienste van de artistieke partner Zwart Wild;
een kunstenaarsinitiatief dat de Gentse kunstscene ruimte geeft,
kunstvormen samenbrengt en netwerken met elkaar verbindt.
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zoals oa. weggeefwinkel de Rode Lotus, straattheater Zinderling vzw en Productions&Zn, upcycle collectief 		
Muzinne, Mobiel Jeugdwerk Gent (vzw Jong), Buurtbrouwersgroep De Brewse Puurte, Hogeschool St-Lucas 		
Gent, Theater I-Luna, illustratiecollectief Tieten met Haar, ...

We merkten algauw dat de inspirerende dynamiek van deze toevallige
samenwerking zijn weerslag had in Gent en tot ver daar buiten. We
ondervonden aan den lijve dat een stad nood heeft aan creatieve
ontmoetingsplaatsen waar mensen zich kunnen uitdrukken en ontplooien.
Een plek waar mensen zich betrokken voelen en de handen uit de
mouwen kunnen steken. Waar ze kunnen experimenteren met onvolgroeide
en vernieuwende ideeën. Een plek waar diverse groepen met elkaar
in contact komen en waar het gemeenschapsgevoel wordt opgezocht en
uitgediept.
Jammer genoeg hing het tijdelijke karakter van de beheersovereenkomsten
telkens als een zwaard van Damocles boven de werking. Vanuit de
praktijk groeide de noodzaak aan een permanente ruimte om een
professionele en duurzame doorstart mogelijk te maken en om de
gecreëerde dynamiek niet alleen in stand te houden, maar ook verder te
voeden.

DUURZAME DOORSTART MET ERFPACHT
‘ZAAL DE MEIBLOEM’ (2015-2016)
Tijdens de Wijk van de Maand benadrukte vzw De Vergunning de nood
aan een duurzame locatie in een brief gericht aan de burgemeester en
de schepenen. Daarin vroegen we een locatie voor minstens drie jaar,
bij voorkeur in partnerschap met de Stad Gent. Vanaf dan werd er een
doordacht traject afgelegd onder de naam Meibloem2000. Met resultaat: in
juni 2016 namen we Zaal De Meibloem, een in verval geraakt volkshuis
in hartje Brugse Poort, voor 35 jaar in erfpacht van de coöperatieve
Vooruit Nr 1. In september 2016 doopten we tijdens het openingsfeest
‘Driemaal Scheepsrecht’ onder aanmoedigend applaus van wel duizend
bezoekers de site om tot ‘de Koer’.

DE KOER (2016-...)
De Koer vestigt zich in dezelfde straat als De Meubelfabriek en op een
boogscheut van De Binnenweg. Vzw De Vergunning gaat verder als een
volwaardige, zelfstandige vzw met een raad van bestuur en daarbovenop
een dagelijks bestuur met vier mensen in loondienst. Een grote groep
betrokkenen, vrijwilligers, initiatiefnemers, buren, kennissen,
kunstenaars en verdwaalden storten zich mee in het avontuur. Samen
wordt er over de toekomstige ontwikkeling en heropwaardering van de
site nagedacht. De Koer wordt een dynamische plek in de stad, waar
artistieke en sociale processen zuurstof krijgen in een veranderende
samenleving.

2. HET KOERVOLK
De Koer kan alleen bestaan dankzij de vele mensen die hun schouders mee
onder het project zetten: het Koervolk. We zijn een actieve gemeenschap
van vrijwilligers en betaalde krachten die de Koer mee dragen en
ontwikkelen. Sommige taken en projecten zijn reeds afgebakend en andere
kunnen nog worden uitgevonden. Het Koervolk engageert zich én maakt
deel uit van de ontwikkeling.

Op de Koer zetten we zo de klassieke aanpak op zijn kop; we
organiseren de site en de werking niet top-down, maar vanuit een
alsmaar aangroeiende en evoluerende praktijk. Met wrikken en wroeten
ondervinden we wat werkt en welke noden we verder moeten invullen. De
meeste ruimtes op de sites zijn gedeeld; er vinden heel uiteenlopende
activiteiten en projecten plaats.

3. STRUCTUUR
We hechten veel belang aan het opzetten en onderhouden van een
transparante structuur en open bestuursprocessen. Samen met de brede
gemeenschap die bij de Koer betrokken is bouwen we de grondslagen van
de werking uit, bepalen we de strategische doelstellingen en brengen
we deze de komende jaren in de praktijk. Zo creëren we een stevige
organisatorische onderbouw waarop de vele projecten en initiatieven
kunnen bloeien.
In het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan het verfijnen van de
structuur en de organisatorische processen om de transparante werking
en de verantwoordingsmechanismen tussen het dagelijks bestuur, de raad
van bestuur, de algemene vergadering, de verschillende werkgroepen, het
Koervolk en de andere stakeholders2 te garanderen.
We zetten in op open communicatie; online op de website en op sociale
media, in Gent en ruime omgeving met flyers en affiches, op de locatie
met maandelijkse Forums waar het Koervolk bijeenkomt en twee maal
per jaar met een openbare algemene vergadering. Zo vormen we de basis
voor het vertrouwen van alle stakeholders én voor een maatschappelijk
draagvlak. In de komende jaren werken we verder om het overleg, de
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We laten ons daarbij o.a. inspireren door de aanbevelingen voor goed bestuur in de social-profitsector.
(http://scwitch.be/opensource/aanbevelingen-goed-bestuur/)

beslissingen en de samenwerking transparant, leesbaar en toegankelijk
te maken: we maken afspraken en leggen processen en structuren vast
zodat het Koervolk in een levendig Forum en in gespecialiseerde
werkgroepen gedurfde keuzes kan maken.

ORGANOGRAM
Op de algemene vergadering van 3 december 2017 werd een eerste
organogram voorgelegd. Het is niet in steen gebeiteld en is onderhevig
aan verandering, maar het geeft een goed beeld van de huidige werking.

A. OVERLEGORGANEN
Algemene vergadering
Op de algemene vergadering (AV) wordt het gedeeld eigenaarschap van de
Koer en vzw De Vergunning in de praktijk gebracht. De AV bestaat uit
de werkelijke leden van vzw De Vergunning: een veertigtal mensen die
tot het Koervolk behoren en die stemrecht hebben op de AV. Daar staat
tegenover dat ze zich duurzaam engageren voor het reilen en zeilen van
de Koer; voor en achter de schermen en op de lange termijn.
Op de AV geven het team (het dagelijks bestuur) en de raad van bestuur
toelichting bij de werking van de Koer en worden er belangrijke
beslissingen genomen. Hiertoe behoren onder andere de grondslagen en
de strategische richting voor de werking, de zakelijke en financiële
keuzes, en de benoeming en het ontslag van bestuurders.
De AV vergadert tweemaal per jaar. Iedereen is welkom op die
vergaderingen. Het Koervolk ontvangt een persoonlijke uitnodiging en de
vergaderingen worden aangekondigd op onze website, flyers en affiches.

Raad van bestuur
De raad van bestuur van vzw De Vergunning bestaat uit vijf
onafhankelijke en deskundige bestuurders die tien keer per jaar
vergaderen. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering
en krijgen een mandaat van vier jaar.
De raad van bestuur is een klankbord voor het dagelijks bestuur
en neemt de belangrijke strategische beslissingen vanuit een
langetermijnvisie. Daarin onderscheidt de taak van de raad van bestuur
zich van die van het dagelijks bestuur, dat het operationele beheer
van de Koer voor zijn rekening neemt en de strategie uitvoert. De raad
van bestuur is verantwoordelijk voor de financiële en operationele
controle, en oefent dus toezicht uit op het dagelijks bestuur. Het
dagelijks bestuur is verantwoording en informatie verschuldigd aan de
raad van bestuur en wordt verwacht de nodige initiatieven te nemen.
Eind 2017 waren de bestuurders van VZW De Vergunning:
• Aarnout Lanckriet: Aarnout is jurist van opleiding en werk als
projectmedewerker Integratie bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
(bestuurder sinds 2016)
• Riet Steel: Riet is van opleiding pedagoog en werkt als
stafmedewerker bij SAM vzw (Steunpunt Mens en Samenleving).
Hij ondersteunt de sector samenlevingsopbouw met betrekking
tot gebiedsgericht werken, maatschappelijk innoveren en
actiegericht onderzoek. LinkedIn (bestuurder sinds 2016)
• Anniek Vanhee: Anniek managet al meer dan tien jaar de
big band Flat Earth Society en focust als bestuurder op de
zakelijke en artistieke aspecten van de werking van de Koer.
LinkedIn (bestuurder sinds 2018)
• Eline Vermeir: Eline is master in de kunstwetenschappen en
was artistiek medewerker bij het sociaalartistieke project Bij’
De Vieze Gasten. Nu coacht ze de kookploeg van Refu Interim
en werkt ze als projectcoördinator bij energiecoöperatieve
EnerGent. LinkedIn (bestuurder sinds 2018)
• Lode Vranken: Lode is in 1986 afgestudeerd als architect aan
het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas te Gent, en behaalde
de graad van licentiaat in de architectuurwetenschappen
aan de Katholieke Universiteit te Leuven in 1992. Hij is
gespecialiseerd in architectuurtheorie en architectuur in
ontwikkelingslanden. Website (bestuurder sinds 2016)
Van juni 2016 tot december 2017 was ook Sofie Joye (LinkedIn)
bestuurder van VZW De Vergunning. Sofie werkt onder andere rond
praktijkontwikkeling bij Kunstenpunt. Ze nam ontslag omwille van het
feit dat haar mandaat niet langer verenigbaar was met haar andere
activiteiten.

Team
Het team van de Koer ontfermt zich dagdagelijks over de werking, gaande
van het voederen van de kippen tot het inboeken van de facturen.
Vier dagelijks bestuurders zijn elk drie vijfde in loondienst:
• Tim Bruggeman vrijwaart ruimte voor artistieke
eigenzinnigheid. In dialoog met artiesten en partners jaagt

hij de culturele productie aan. Verder ontfermt hij zich over
de externe communicatie van de Koer.
• Wiebe Moerman is verantwoordelijk voor al wat er op de Koer
gebouwd en ontworpen wordt. Hij verzorgt de scenografieën
en geeft technische en logistieke steun bij projecten en
producties.
• Eva Samyn ontfermt zich over de brede gemeenschap rond de
Koer. Ze is bedreven in het mobiliseren en enthousiasmeren
van een divers publiek. Ook faciliteert ze de gedeelde de
maakprocessen op de Koer, waarbij ruimte gemaakt wordt voor
ieders persoonlijke inbreng en verhaal.
• Jef Seghers beheert de juridische en zakelijke facetten van
de werking van de Koer, en vertaalt de boekhouding naar een
transparant, werkbaar instrument voor de organisatie.
De Koer werkt samen met twee interimkrachten:
• Ghzoan Habeb zorgt als freelance boekhoudkundig medewerker
voor het klassement en de boeking van de facturen en
financiële verrichtingen. Ook bereidt hij de financiële
verslaggeving mee voor.
• Jelle Martens was als een van de KoerResidenten in 2016-‘17 het
brein achter de visuele identiteit van de Koer, en werkt nu
drie dagen per maand als grafisch vormgever.
In 2017 kwamen vier stagiaires ons versterken:
• Maria Correia is sinds oktober 2017 productiemedewerkster. Ze
is betrokken bij de projecten Soundroutes en KoerResidenten.
• Eline Vanheusden focust sinds oktober 2017 op de buren- en
vrijwilligerswerking.
• Kobe Moens werkte van oktober 2017 tot december 2017 als
projectmedewerker.
• Ollie Bostoen werkte van oktober 2017 tot december 2017
aan de externe communicatie en de productie van de
muziekprogrammatie.
Naast het team, de freelancers en de stagiairs draagt het Koervolk
op vele verschillende domeinen bij aan de werking van de Koer: foto’s
nemen, overschotten ophalen, de bar runnen, projecten uitdenken, flyers
uitdelen, logistiek, enzovoort.
Zo kunnen we onder andere rekenen op het engagement van onze:
• koks. De keuken is het kloppend hart van de Koer. Noeste
arbeid moet gevoed worden; we leggen vrijwilligers en artiesten
in de watten.
• barmannen en -vrouwen. Het café wordt gedragen door een schare
vrijwilligers die met plezier het geweld doorstaan.
• technici. Geen optredens en cinema zonder technische
ondersteuning. Onze technici sluiten projectoren aan, trekken
kabels, regelen het geluid en ruimen op.
• bouwmedewerkers. We brengen onze DIY-spirit in de praktijk door
regelmatig samen te timmeren en te bouwen aan de plek.
• flyeraas. Maandelijks steken we bij onze buren flyers van de
Koer in de bus.
• tuiniers. Vrijwilligers met groene vingers onderhouden de
planten in onze tuin.

Forum
Naar maandelijkse gewoonte organiseren we op de eerste dinsdag van de
maand het Forum, waar het Koervolk samenkomt. Deze open bijeenkomst
verbindt de vele projecten, vrijwilligers, buren en vaste en eenmalige
gebruikers. Het is een moment waarop het reilen en zeilen wordt
gedeeld en waar er rond bepaalde thema’s of ideeën in groepen wordt
gebrainstormd. In 2017 kondigden we deze momenten nog aan als Koervolkbijeenkomsten, maar ondertussen veranderden we de naam naar ‘het
Forum’. Eva maakt in overleg met de vele werkgroepen een programma op.
Meer info: www.koervolk.be - eva@dekoer.be

B. DE ONDERGROND
De Grondslag
De Koer wil als maak- en speelplek een bedrijvige uitvalsbasis zijn voor
kunstenaars, geëngageerde burgers, vrijdenkers en wereldverbeteraars.
Ze wil een vruchtbare bodem bieden waarop initiatieven kunnen groeien.
Na een gestaag en breed gedragen proces werd eind 2017 een eerste
versie van de Grondslag opgesteld. De Koer gebruikt de Grondslag als
toetssteen bij haar acties, en sleutelt hier ondertussen inhoudelijk
aan verder.
DE KOER MAAKT PLEK VOOR EXPERIMENT EN INSPIREERT TOT ACTIE.
• DENKPLEK: De Koer is een autonome en kritische plek waar er
mee gesleuteld wordt aan de vormgeving van onze samenleving.
• SPEELPLEK: De Koer is een plek waar serieus gespeeld wordt met
ideeën, constructies, uw leven, de ruimte en methodieken.
• GEMEENPLEK: De koer is collectief goed, een open plek die
gedragen en verbeeld wordt door de gemeenschap.
• SYSTEEMPLEK: De Koer is duurzaam en draagt zorg voor de
ruimte, de omgeving, de partners en de gebruikers. De Koer
streeft naar een solidaire, diverse, duurzame en ethisch
verantwoorde praktijk en wil die aanstekelijk maken.
De Koer is nooit af.

Communicatie
We investeren in een duidelijke en gebundelde communicatie van de
vele projecten op de Koer, en focussen onze communicatiestrategie op
Gent, de regio en Vlaanderen. Maandelijks worden er 4000 flyers en 200
affiches met een overzicht van de projecten en activiteiten verspreid
in de wijk en in de stad. We communiceren ook actief via Facebook en
andere sociale media; we hebben een pagina (www.facebook.com/dekoergent)
met meer dan 4700 volgers en een besloten Facebook-groep (Koervolk) met
215 leden. Deze groep verbindt de vrijwilligers, residenten, trekkers,
partners en gebruikers van de Koer. We hebben een performante website,
en met onze mailinglijst informeren we maandelijks meer dan 1400
mensen over onze lopende projecten en activiteiten. We adverteren ook
in gedrukte media. Zo zijn we partner van Rekto:verso en wordt de
programmatie opgenomen in WeekUp. We houden lokale media op de hoogte
van de activiteiten van de Koer.

Daarnaast zetten we sterk in op de communicatie met onze buren en
de Brugse Poort. Onze flyer wordt verspreid via ‘Uit in je buurt’
editie Brugse Poort, en we organiseren regelmatig deur-aan-deuracties,
waarbij we onze buren persoonlijk aanspreken, vertellen over de Koer
en luisteren naar hen. Ze worden ook persoonlijk uitgenodigd op een
jaarlijks burenmoment en op onze seizoensopener en -afsluiter.
De externe communicatie krijgt een grondige doorlichting in het
voorjaar van 2018, wordt herbekeken in de zomer en krijgt een update bij
de start van het volgende seizoen.
Contact: Tim Bruggeman - tim@dekoer.be

Het kantoor
Op het kantoor wordt de administratie van de Koer bijgehouden en in
goede banen geleid. Agenda’s, boekhouding, vergunningen, verzekeringen,
contracten, overeenkomsten, subsidiedossiers, begrotingen en
investeringsplannen; geen volwaardige werking zonder lijvige
paperassenwinkel.
Het Koervolk kan steeds op ons kantoor terecht voor eerstelijnsadvies
over het ingewikkelde kluwen aan statuten, fiscale regels, sociale
zekerheid, arbeidsrecht, enzovoort. We geven advies over strategisch
plannen, marketing, budget, het realiseren van projecten, verzekeringen,
intellectuele eigendom, verloning en sociale rechten. We ondersteunen
hen bij de evenwichtsoefening tussen korte en lange termijn.
Contact: Jef Seghers - jef@dekoer.be

De locatie
In 1910 werd door de coöperatieve Vooruit nr 1 een ‘nieuwen volkstempel’
gebouwd in de Meibloemstraat, naar het ontwerp van architect Ferdinand
Dierkens. Het feestlokaal in de Meibloemstraat is een prototype van
een volkshuis, met dezelfde functies als het grote feestpaleis van
Vooruit in de Sint-Pietersnieuwstraat, maar dan op kleinere schaal.

De site was een eeuw lang het kloppende hart van de Brugse Poort. Een
kruidenierswinkel, volkshuis, theater, cinema en jeugdhuis vonden er
onderdak. Het afgelopen decennium geraakte het gebouw echter in onbruik
en drong een grondige vernieuwing zich op. De rijke geschiedenis van
het volkshuis sluit goed aan bij de doelen die De Vergunning voor ogen
heeft.
We nemen het gebouw voor 35 jaar in erfpacht en willen er een ‘common’
van maken; gerund, uitgebouwd, onderhouden en toegankelijk voor en door
het Koervolk, en met beschikbare middelen om de werking te financieren.
De komende jaren moet de site nog meer een bruisende creatie- en
ontmoetingsplek worden. Ons bewust van de historische waarde van de
locatie zien we het als een grote uitdaging om de volledige site te
herontwikkelen en er een duurzame werking uit te bouwen.

Financiën
OPSTART IN 2016
VZW De Vergunning startte in 2016 de werking op de Koer op met een
budget van 50.000 euro van de dienst Beleidsparticipatie van de Stad
Gent. Op 1 juni 2016 ging de erfpacht van 35 jaar met de eigenaar in.
De grondslagen moesten gelegd worden om de site in gebruik te nemen en
een professionaliserende werking op te starten.
De financiële situatie was moeilijk. Hoewel er een subsidie van 50.000
euro vanwege Stad Gent toegekend was voor de opstart, was er geen
zekerheid over verdere subsidies. De rest van de middelen moest dus
zelf gegenereerd worden. De site is de belangrijkste troef daarvoor.
Positief waren de twee lopende huurcontracten voor de appartementen
op de site en een overeenkomst voor een snelle opstart van Akker &
Ambacht.

Anderzijds was de site in slechter-dan-gevreesde staat en waren er
dringende investeringen voor instandhoudingswerken nodig. Daarvoor
hoopten we in de loop van 2016 een overeenkomst te sluiten met de Stad
Gent voor een investeringssubsidie, maar die werd uiteindelijk pas in
2017 toegekend. De werken in 2016 zijn dus gefinancierd met kortlopende
renteloze leningen. 2016 werd afgesloten met een negatief resultaat van
3.057 euro op totale opbrengsten van 104.467 euro

RESULTAAT 2017
Op de algemene vergadering van juni 2017 werd een begroting
voorgesteld voor het boekjaar 2017. Die was gebaseerd op de gefundeerde
inschattingen en de ervaring met de opstart van de werking, met andere
woorden een half programmatie-seizoen of drie maanden (10-11-12/2016).
Om de begroting 2017 sluitend te krijgen moesten we, gezien de beperkte
subsidiëring van de werking, ambitieuze doelstellingen stellen
voor het binnenhalen van extra subsidies, giften en sponsoring.
Door de hoge werkdruk verbonden aan een opstartende werking bleken
deze overambitieus. Zo haalden we een stuk minder extra subsidies,
sponsoring en giften binnen dan verhoopt.
Daar tegenover staat het feit dat opbrengsten die we zelf genereerden
hoger waren dan ingeschat. Onder andere de verkoop van dranken bracht
een stuk meer op dan begroot. Bijgevolg konden we het boekjaar in
evenwicht afsluiten, met een winst van 455 euro op totale opbrengsten
van 206.719 euro.

BEGROTING 2018
De begroting voor 2018 is opgemaakt op basis van het resultaat van 2017
en de lessen die getrokken konden worden uit de verschillen tussen de
begroting en hetgeen gerealiseerd werd in 2017.
Inkomsten en uitgaven stijgen met ongeveer 70% t.o.v. 2017 (350.000 t.o.v.
200.000). Dit valt te verklaren door een aantal evoluties:
• De korting die in het eerste jaar van de looptijd werd
toegekend op de canon (vergoeding aan de eigenaar CVBA Vooruit
Nr. 1 voor de erfpacht) eindigt en de canon stijgt tot de volle
jaarlijkse kost van 26.000 euro;
• De personeelskosten (voor het dagelijks bestuur) stijgen
gevoelig omwille van de toegenomen werktijd (3/5e ipv halftijds)
en omdat de verloning meer in lijn gebracht is met de werkdruk
en de inhoud van de job;
• Er zijn meer (gesubsidieerde) projecten en de site wordt steeds
intensiever gebruikt.
• Er worden vaker en meer faire vergoedingen betaald voor
kunstenaars, expertise, techniekers, vormgeving…
Ongeveer 20% van de totaal begrote opbrengsten zijn subsidies,
sponsoring en giften die we absoluut nodig hebben maar waarover nog
geen overeenkomsten zijn afgesloten of zekerheid bestaat. De ervaring
van 2017 leert dat dit een risico is. De financiële situatie van de
werking blijft dus precair en kwestbaar voor tegenslagen.

4. PROJECTEN
De Koer herbergt een grote variatie aan projecten. Artistieke en
sociale projecten groeien uit wilde ideeën aan de toog, toevallige
ontmoetingen of ingediende subsidiedossiers. Ze zijn geworteld in de
tijdelijke invullingen of worden bedacht met het hoofd in de wolken.
We streven ernaar om een zo divers mogelijk publiek te bereiken, of het
nu gaat om concerten of om bouwmomenten of workshops. Vele van onze
activiteiten zijn gratis toegankelijk. Om ook bij betalende evenementen
de drempel voor mensen in armoede zo laag mogelijk te houden zijn we
UiTPAS-partner. De UiTPAS Gent is een spaar- en voordeelkaart voor
allerlei vrijetijdsactiviteiten in Gent. Mensen in armoede krijgen via
de UiTPAS 80 procent korting op onze reguliere ticketprijzen.

A. RESIDENTEN
De Koer werkt aan een collectief gedragen herontwikkeling van Zaal
de Meibloem, een historische site van 2000 vierkante meter. De
nieuwbouwplannen worden uitgesteld. Zo maken we tijd en ruimte om
vanuit de huidige staat de plek onderzoekend vorm te geven. Het is een
uitgelezen gelegenheid om residenten uit te nodigen. Zij starten vanuit
hun eigen artistieke praktijk en werken met de gelaagde betekenis van
de plek, de buurt, de stad en zijn bewoners.
Elk seizoen lanceren we in augustus een open call waarbij we kandidaatresidenten uitnodigen om een projectvoorstel te schrijven. We geven
rondleidingen op de site om de context van de plek en de werking toe te
lichten. Uit de ingediende voorstellen wordt een selectie gemaakt door
een jury bestaande uit Sofie Joye, Kristof Van Gestel, Riet Steel, Lore
Smolders, Hari Sacré en Danielle van Zuijlen. De jury streeft naar een
diverse, complementaire en geëngageerde groep residenten. We omkaderen
de ontwikkelingstrajecten van de residenten door fysieke ruimte vrij
te maken, tools ter beschikking te stellen, een inhoudelijke reflectie
in te plannen, een publicatie te realiseren en een vergoeding en
productiebudget te voorzien. We realiseren dit mede dankzij de steun
van de Vlaamse overheid en de Stad Gent.
Residenten 2017-2018
• Janes Zeghers
• Elien Ronse
• Samira El Khadraoui
• Lydia Karagiannaki & Bert Villa
• Stijn Demuynck
• Winnie Poncelet & Niek D’hondt
• Adriana La Selva
Residenten 2016-2017
• Max Pairon
• Clara Vankerschaver
• Amina Saâdi
• Jelle Martens
• Ann De Keersmaecker
• Inge Van Den Kroonenberg & Jürgen De Blonde
• Wederik De Backer

Clara Vankerschaver, resident 2016-2017, schreef het volgende over haar
artistiek verblijf bij de Koer:
“De residentenwerking bij de Koer bewerkstelligt een concrete verbinding
met mensen die voordien nog buiten mijn eigen praktijk stonden. Het
werken op een specifieke locatie verlangt een logische connectie met
de mensen voor wie deze plaats al langer betekenis heeft en verder ook
betekenis kan krijgen. Een ontwerppraktijk onderzoekt vaak functionele
problemen, maar dikwijls blijft de gebruiker een verre begunstigde die
in het ontwerpproces weinig actieve inbreng heeft. Het is dan ook een
bijzonder fijne en interessante ervaring bij de Koer, in het hier en nu
en niet alleen, te zoeken naar een evenwicht tussen concept en concrete
realisatie vanuit de oprechte motivatie iets zinvols te doen dat de
individuele praktijk probeert te overstijgen.”
Contact: tim@dekoer.be & maria@dekoer.be

B. MUZIEK
De concerten worden georganiseerd door de werkgroep Muziekprogrammatie
en soms in coproductie met partners zoals Kraak, Subbacultcha,
Scratch+Snuff,… We krijgen hiervoor een beperkte steun van de
cultuurdienst van de Stad Gent en van de Nationale Loterij. Maandelijks
bieden we aan minstens drie vernieuwende muzikale projecten een
volwaardig platform waar ze zich kunnen tonen aan het publiek. We
kiezen resoluut voor ambitieuze muzikanten die hun vak ernstig nemen.
De voorkeur gaat uit naar projecten die afwijken van het doordeweekse
en die op een radicale manier nieuwe muzikale horizonten verkennen. We
waken erover dat de muzikanten de aandacht krijgen die ze verdienen.

De muzikale lijn is onderhevig aan verandering maar wordt nauwgezet in
het oog gehouden door een programmatiewerkgroep die momenteel bestaat
uit Tim Bruggeman, Wim Segers en Jelle Martens.
In 2016 en 2017 speelden op de Koer: Steiger, Knownalone, The Germans,
Chet Seghers, Gussem en Auman, The Milkfactory, Vermillion House,
Myrddin, Aerie (EU), John Ghost, La Jungle, Northern Escorts, Le Temps
d’une chanson, HAST, Bardo, Thunderblender, Brain//child, Okkupeerder,
Bloom, Hoera., Alfredo, Samuel Leipold Quartet (CH), De Groote-Faes Duo,
Chromb! (fr), Les Chroniques De L’inutile, Don Kapot, Service Fun (CH),
Equinox The Peacekeeper, GIZMO, Collective Conscience, Beraadgeslagen,
Slumberland, Better Person, Gents, Köhn, Matthieu Serruys, Delvaux.,
John Ghost, Les Croissants Belges, Public Psyche, Vaal, Benjamin
Sezereau solo, Niels Van Heertum solo, The Awkwords, MachtelinckxVandeun, Donder, enz.
“De Koer is een verborgen parel in Gent. Ze is erin geslaagd een heel
enthousiast, jong en luisterend publiek op te bouwen. Deze plek heeft
het potentieel een nieuw kruispunt te worden voor nieuwe muziek.”
-- Jens Bouttery (Geroezemoes, Thunderblender e.a.)
Contact: Tim Bruggeman - concerten@dekoer.be

C. SOUNDROUTES
De Koer maakt anno 2017-2018 deel uit van een Europees partnerschap
waarmee we het project ‘Soundroutes. Notes to get closer.’ realiseren.
Binnen dit project organiseert de Koer zeven jamsessies met muzikanten
die al lang en minder lang in België vertoeven. We hebben de ambitie
om vanuit dit traject een fusionband te laten ontstaan die ook na het
project een toekomst kan uitbouwen.
Daarnaast neemt de vzw de productie van
zich. Deze documentaire zal de verhalen
muzikanten die de tocht richting Europa
Om hier een nieuw leven en een carrière

een muziekdocumentaire op
en ervaringen vertellen van
succesvol ondernomen hebben.
op te bouwen moeten ze opnieuw

de baan op, en mentale en fysieke grenzen overwinnen in een totaal
nieuwe context. Die tocht, die ambitie, weerbaarheid en talent vergt,
wordt in beeld gebracht.
Dit project wordt medegefinancierd door het Creative Europe-programma van
de Europese Unie en door de dienst Cultuur van de Stad Gent.
Contact: Tim Bruggeman - soundroutes@dekoer.be

D. CINÉ RIO
Na meer dan een halve eeuw verrijst de voormalige cinema Rio uit het
stof. Wat ooit een bloeiende wijkcinema met meer dan acht vertoningen
per week was, wordt een nieuw trefpunt voor de filmliefhebbers. Een
gedreven groep Gentenaars, die zich verenigen in Cinéclub Rio, zorgen
wekelijks voor een eigenzinnige programmatie op donderdagavond.
Maandelijks is er op zondagnamiddag een straffe kinderfilm.
Om de cinema
burgerbudget
gehaald. Wel
We hopen dat

operationeel te krijgen dongen we mee naar het
van de Stad Gent. Ondanks 750 stemmen is de eindmeet niet
was het een interessante kennismaking met dit experiment.
de Stad Gent hier verder op inzet.

Contact: Janne Quintelier - cinerio@dekoer.be

E. OM ZEEP
Om Zeep werkt rond het duurzaam onderhoud van de Koer. Planten uit
de zeeptuin van de Koer zijn de grondstoffen voor onze eigen zepen.
Een hoog natuurlijk zeepgehalte (saponine) in bepaalde planten zorgt
er immers voor dat we ze kunnen verwerken tot natuurlijke reinigers.
Ook restproducten uit de keuken en de bakoven worden ingezet in de
zeepproductie. We experimenteren met historische recepten en komen zo
tot een eigen gamma onderhoudsproducten; transparant en natuurlijk.
We onderzoeken ook wat het betekent om de Koer te onderhouden. Welke
opvattingen delen we daaromtrent? Welke methodes gebruiken we? Een
schijnbaar banaal product als zeep is zo het vertrekpunt voor een
bredere blik op praktijken die mensen ontwikkelen in hun dagelijkse
omgang en zorg voor de dingen. We krijgen voor dit project steun van de
dienst Milieu & Klimaat van de Stad Gent.
Contact: Clara Vankerschaver - omzeep@dekoer.be

F. BOUWCOLLECTIEF
De erg specifieke historiek van vzw De Vergunning bepaalt mee de
manier waarop we de duurzame doorstart op de nieuwe plek willen
vormgeven. Tijdens de tijdelijke invullingen werden we telkens gedoogd
in de periode vooraleer een projectontwikkelaar van start kon gaan.
We bevonden ons zo in een positie die, eufemistisch gesteld, weinig
bevredigend was.
Met het ondertekenen van de erfpacht wisselden we van rol en werden we
zelf projectontwikkelaar. Hoe kunnen we een herontwikkeling ‘anders’
laten verlopen? Hoe kunnen we vanuit het gebruik van een plek ontdekken
welke functie die nu en in de toekomst kan opnemen? Hoe komen we tot
een gedeelde grond voor diverse groepen en projecten? En hoe kunnen we
dat financieel bolwerken?

In de tijdelijke invullingen waarin vzw De Vergunning haar wortels
heeft, werd er in onderling overleg voortdurend gebouwd. Soms werden
er plannetjes getekend; soms vooraf, soms pas nadien. Dat pakt de Koer
nu professioneler aan. Elke zomer organiseren we bouwkampen waarbij
groepen mensen uit binnen- en buitenland én uit de buurt samen komen
werken aan de site. Zo bouwden we in augustus 2017 een afdak waaronder
we bouwmaterialen stockeren. De zaal werd heringericht en geschilderd,
en het balkon werd klaargemaakt voor de heropening van Ciné Rio in
oktober.
We werkten hiervoor samen met de Bouworde en met Via vzw. Zij brachten
vier keer een internationale bende jong volk naar de Koer, telkens voor
minstens een week. Er werd ook enkele keren samengewerkt met vzw aPart
– De Werf.
Contact: Wiebe Moerman - wiebe@dekoer.be

G. DE KEUKEN EN DEN OVEN
De Keuken is een cruciale verbindende plek op de site. De koks
ontfermen zich over de aangevoerde voedseloverschotten. Ze koken voor
muzikanten en vrijwilligers en tijdens overlegmomenten. Vaak wordt de
keuken ook gebruik als backstage of voor informeel overleg.
Den Oven omvat de experimenten met een mobiele oven en met een
vaste gemeenschapsoven achteraan op de Koer. We verdiepen ons in
het bakkerserfgoed van hier en elders, delen verhalen en recepten
en nodigen ervaren bakkers uit om verhalen te komen delen. De vaste
gemeenschapsoven werd gebouwd in het voorjaar van 2017. De eerste tests
volgden snel. In het najaar van 2018 willen we er ook echt mee aan de
slag.
Meer info: Eva Samyn - eva@dekoer.be

5. GEBRUIKERS
De Koer is een site van 2000m2. We willen die zo intensief mogelijk
gebruiken. Dat is zowel belangrijk voor de realisatie van de
inhoudelijke doelstellingen als voor het genereren van eigen inkomsten
om onze begroting te doen kloppen.
Waar we het gebouw bij de aanvang van de erfpacht in zeer slechte staat
aantroffen, hebben we de voorbije twee jaar met instandhoudings- en
oplapwerk heel wat ruimtes bruikbaar gemaakt. Ondertussen hebben we
een diverse groep vaste huurders en regelmatige gebruikers.

A. VASTE BEWONERS EN GEBRUIKERS
Appartementen
Al sinds begin jaren 2000 worden er twee appartementen op de Koer
verhuurd. Bij het ingaan van de erfpacht nam vzw De Vergunning de rol
van verhuurder over van de erfpachtgever.

Winkel Akker & Ambacht
Akker & Ambacht opende al in juli 2016 in de winkelruimte aan de
straatkant. Deze buurtkruidenier werkt volgens het LEFT-principe:
Lokaal, Ecologisch en Fair Trade. In 2018 wordt de winkel uitgebreid met
Plant, een stadstuinwinkel.
Meer info: www.akkerenambacht.be

Kantoren VOEM vzw
De Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims (VOEM vzw)
is een erkende koepelvereniging, actief in Oost-Vlaanderen, Antwerpen,
Brussel en Vlaams-Brabant. VOEM vzw is een bruggenbouwer tussen
(geloofs)gemeenschappen. Vanuit verbindende elementen organiseert ze
activiteiten waarop iedereen welkom is. Sinds november 2018 is de OostVlaamse afdeling gehuisvest op de tweede verdieping van de voorbouw van
de Koer.
Meer info: www.voem-vzw.be

Van Monck Autonomous Gym
De Van Monck Autonomous Gym is naar eigen zeggen de eerste autonome
gymclub in Gent. Het is een plek waar anarchisten en activisten trainen
om een sterke en weerbare groep te vormen, zowel fysiek als mentaal.
Sinds 2017 zijn er tweemaal per week trainingen op de Koer, op dinsdagen donderdagavond.
Meer info: www.vanmonckautonomousgym.squat.net

Goeste Majeur
Muziekhuis Goeste Majeur is een initiatief van professionele
muzikanten die muziek bereikbaar willen maken voor iedereen. Via de
vzw Stadsmuzikanten wordt hun werking in de Brugse Poort structureel
financieel ondersteund door het Stedenfonds. Sinds de zomer van 2017
repeteert Goeste Majeur op zondag- en maandagavond in het café van de
Koer.
Meer info: www.goestemajeur.be

De madammen
Toen vzw De Vergunning de sleutels van de site kreeg, werd de grote
zaal nog regelmatig gebruikt door de plaatselijke sp.a-wijkclub voor
kaartnamiddagen, hobbyclubs en vleeskaarting. Toen in de lente van
2017 de banden met sp.a werden doorgeknipt, verenigde de Koer de
krachten met de vrouwengroep, de oorspronkelijke gebruikers van Zaal De
Meibloem, ter voortbestaan van ‘de koffietafel’, mét danspas en tombola.
Iedereen is hierbij welkom.

B. EENMALIGE GEBRUIKERS EN VERHUUR
Op de vrije momenten is de Koer ook beschikbaar voor eenmalig gebruik.
Verenigingen, organisaties en buurtbewoners kunnen het café, de grote
zaal en het vergaderzaaltje op de Koer huren voor culturele, sociale
en artistieke activiteiten. Kunstenaars, muzikanten, dansers en andere
creatievelingen zijn ook welkom voor repetities en voorstellingen.
Buurtbewoners kunnen onze zalen ook gebruiken voor privé-activiteiten.
Onze eigen programmatie krijgt uiteraard voorrang. Sociale, culturele
en artistieke activiteiten die onze visie onderschrijven krijgen
voorrang op privé-activiteiten.
Meer info: www.dekoer.be/verhuur

6. CAFÉ
Het café van de Koer is de centrale foyer van de site en verbindt de
vele activiteiten op en rondom het terrein. Het café draait volledig
op de inzet van vrijwilligers. Het is open op woensdag-, donderdag- en
vrijdagavond en wanneer er evenementen geprogrammeerd zijn.
Drankkaart
Meer info: Eva Samyn & Wouter Heyde - cafe@dekoer.be

7. NETWERK
De Koer kiest voor een meerlagige geografische aanpak. Ze wil
zich sociaal verankeren in de buurt en zich artistiek profileren
op stedelijk en landelijk niveau. Ook ambieert de Koer om als een
‘pilootproject voor duurzame en gedeelde herontwikkeling’ tot buiten de
landsgrenzen opgemerkt te worden.
De Koer kent vanuit haar unieke ontstaansgeschiedenis een voortdurende
zoektocht naar leerrijke samenwerkingen en wil vanuit haar
pilootfunctie vele partners inspireren. Door een actieve deelname aan
het middenveld en contacten met geëngageerde sleutelfiguren hebben
we een breed netwerk van sterke partnerschappen opgebouwd die de
meerlagige doelstelling naar de praktijk vertalen.
Zo zetten we sterk in op samenwerkingen met sociale en sociaalartistieke buurtorganisaties zoals Poco Loco, VOEM vzw (internationale
iftar), bij’ De Vieze Gasten, vzw Jong, Samenlevingsopbouw (Leiekaai),
vzw Apart - De Werf, JES vzw, LEJO vzw, stedelijk buurtwerk (dienst
ontmoeten en verbinden), straathoekwerk, de antennewerking van het
dienstencentrum Ten Hove en KAA Gent Homeless Blue and White.

We nemen actief deel aan relevante overlegplatformen en gaan
samenwerkingsverbanden aan met partners met een inspirerende
praktijk. In 2018 en 2019 ontvangt de Koer een projectsubsidie via het
participatiedecreet. Binnen het project Gedeelde Grond zetten we samen
met onze partners zes collectieve acties op om het netwerk van de Koer
uit te breiden en te diversifiëren.
Binnen het artistieke luik gaan we samenwerkingen aan met relevante
Gentse en Vlaamse partners. Op muzikaal vlak zijn dat onder andere
Scratch+Snuff, Kraak, Subbacultcha, RAT Records en OORPIJN. Voor
Soundroutes maken we deel uit van een Europees partnerschap met
Marmaduke S.L. (Sevilla), Brauerei Wissmannstrasse – Werkstatt der
Kulturen (Berlijn), Bologna Jazz Festival (Bologna) en Un ponte per…
(Rome). In het kader van de residentiewerking maken we deel uit van het
‘Tot in de Stad’-partnerschap met de Vooruit, PILOOT.co, KASK (Atelier
Autonome Vormgeving) en LUCA (onderzoeksgroep Art, Space and Context).
Dat onze werking inspireert, merken we aan de bezoeken die we krijgen
van andere organisaties. Van o.a. Hart boven Hard, WIPCOOP en de Stad
Gent (Trefdag Cultuur) kregen we uitnodigingen om te komen spreken.

8. VOORUITBLIK
In 2018 timmeren we verder aan de Koer. Het Bouwcollectief zal een
masterplan voor de site uitwerken. Dat is nodig om de komende jaren
de verbouwingen in goede banen te leiden. Het masterplan omvat een
groenboek en een witboek. In het groenboek bundelen we het onderzoek
naar de geschiedenis van de Koer, haar basisfuncties, de ecologie van
de site en de omgeving, en een inventaris van het materiaal. In het
witboek verzamelen we concrete scenario’s, schetsen en bouwvoorstellen
voor de Koer. De resultaten van dit collectief onderzoek vormen de
basis van het verdere ontwerpproces.
Op zakelijk gebied is het verwerven van de nodige financiële
middelen onze grote uitdaging. De werking heeft geen structurele
werkingssubsidies. De grote afhankelijkheid van projectmiddelen zorgt
voor onzekerheid en maakt het moeilijk om financieel te plannen op de
lange termijn. We zullen trachten het nodige te doen om in de toekomst
te kunnen meedingen naar structurele financiering. In de tussentijd
zijn eigen inkomsten, sponsoring en giften cruciaal om het boekjaar
2018 positief af te sluiten.
We doen in 2018 verder inspanningen om de werking ook op ecologisch
en menselijk vlak volhoudbaar te maken. Zo veralgemenen de toepassing
van het UiTPAS-kansentarief naar alle betalende eigen programmatie
en samenwerkingen. We werken verder aan het algemeen toepassen van
(maatschappelijke en ecologische) duurzaamheid en volhoudbaarheid
als criterium bij keuze van materialen, producten en leveranciers. We
sensibiliseren Koervolk, gebruikers en bezoekers hierover zodat de
verantwoordelijkheid gedeeld wordt. Tenslotte focussen we er verder op
dat we iedereen waarmee we werken (personeel, freelance, kunstenaars,
leveranciers, vrijwilligers, gebruikers) in veilige omstandigheden en
vriendelijk verwelkomen op de site en een faire, leefbare vergoeding
geven voor hun inspanningen.

Vele projecten worden verdergezet (Soundroutes, de residentiewerking,
Om Zeep e.a.) en er worden er nieuwe opgestart. Zo zal het project
Gedeelde Grond vanaf 2018 twee jaar lang groepen mensen samenbrengen
rond zes betekenisvolle Collectieve Acties. Deze acties spreken tot
de verbeelding, testen het potentieel van de ruimte en verbreden de
werking van de Koer. Zo ontwikkelen we vanuit de praktijk een methodiek
om van de site effectief een gedeelde grond te maken, een superdiverse,
bruisende creatie- en ontmoetingsplek. Het veld ligt open. Het spel kan
gespeeld worden.

9. BIJLAGEN
• Statuten
• Chronologie werken gebouw

