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Bij deze leest u het voorwoord bij het jaarverslag van 2019
Hierin staat geschreven wat er het afgelopen jaar zoal op de Koer is gebeurd en hoe we
dat hebben aangepakt. In het kort: veel (49 blz) en ordelijk. Alleszins ordelijker. Er is het
afgelopen jaar heel wat werk verzet om het werk dat we doen doenbaarder te maken. Heel
veel opruimen, sorteren en organiseren. Zo komt er ruimte vrij om in te verzinnen wat
we weinig of niet, maar wel zouden willen doen.
Dit verslag lezen (en vast ook het schrijven ervan, maar dat heb ik niet gedaan) is van
dezelfde orde.
Dit is wat we deden, dit is wat we doen. En tussendoor, dit is hoe we erover denken.
In het verslag valt ook te lezen wat er niet letterlijk is gebeurd op de Koer in 2019, maar
waarover gefantaseerd, nagedacht en gediscussieerd is, wat plaatsvindt in ons hoofd.
Vandaar deze uitnodiging om de komende bladzijden niet louter als verslag te lezen, maar
als een hoofdstuk in de geschiedenis én de toekomst van de Koer.
Een schroevendraaier vinden duurt twee keer minder lang dan twee jaar geleden.
We eten twee kilo druiven per week minder dan twee jaar geleden.
Een doordeweeks concert heeft dubbel zoveel bezoekers als twee jaar geleden.
Het café heeft twee keer minder stamgasten dan twee jaar geleden, maar we verkopen
twee keer zoveel pinten aan bezoekers die voor slechts de tweede keer op de Koer zijn.
Kinderen zijn dubbel zo welkom en de madammen doen hun uittrede.
Er zijn nog maar twee kippen.
Nog steeds zijn de katten de ware bewoners van de Koer.
In de ruwbouw is geen zwam meer, maar wel een duivenplaag, een kunstenaar en drie
Dear Pigs.
Deze laatste maken plannen om de Koer te halveren en te verdubbelen tezelfdertijd.
Er staat minder afwas in de keuken, maar er wordt minder koffie gedronken samen.
De Rio staat op regime, maar kan zonder blikken of blozen zeggen dat ze booming
bioscoopbusiness zijn.
Het theater is haast volledig verdwenen, er gaapt een enorm gat achterin het gebouw.
Er is minder nachtlawaai, maar op zondagmorgen om negen uur wordt er lustig geslepen.
Mensen komen, gaan en keren in andere hoedanigheden terug.
Het vies kot wordt een tentoonstellingsruimte.
Een nieuwe piano blinkt in de bar.
De tribunes én alle andere materiaal blijken stapelbaar, ook in de gietende regen.
Een blauwe bus verschuilt zich achter de container.
Het afdak houdt vooral de tafels droog, waarachter geen soupees meer plaatsvinden.
Als wel 3 bonte avonden én 3 ton stoverij.
Graag met u erbij.
Groeten van Diede
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OVER DE KOER
Algemeen
De Koer is een bruisende creatie- en ontmoetingsplek in het midden van de Brugse Poort
te Gent; een concrete ruimte in de stad als beweeglijk speelveld voor sociale en artistieke
projecten en initiatieven. Een plek waar een verscheidenheid aan mensen werkt en
deelneemt aan een nog grotere verscheidenheid aan activiteiten.
De Koer wordt gedragen vanuit een open gemeenschap; de werking ligt in handen van
verschillende werkgroepen die zich engageren voor bepaalde delen van de werking. Het hart
van de werking is het forum; een maandelijkse bijeenkomst waar iedereen elkaar ontmoet en
waar dialoog wordt ondersteund. Zo bouwt de Koer aan een plek waarbij zowel de werking
als het programma op een participatieve manier tot stand komen, met aandacht voor de
buurt waarin de organisatie gevestigd is.
Zo ontstond er op de Koer een eigenzinnige film- en muziekwerking, betekenisvolle
gedeelde grond-acties en ondersteunen we spontaan initiatief. Er wordt een gemeenschap
uitgebouwd rond een foyer, community oven, keuken en stadstuin. Hierdoor is de Koer een
bedrijvige uitvalsbasis voor kunstenaars, burgers, vrijdenkers en wereldverbeteraars: een
uitnodigende plek waar elk moment iets ongelofelijks kan gebeuren.
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Voorgeschiedenis
De Koer kent haar wortels in de Meubelfabriek en de Binnenweg - twee tijdelijke invullingen
ontstaan vanuit de toevallige samenwerking die volgde op de ingebruikname van de sites
(2013 – 2016). Beide sites werden in een mum van tijd bruisende plekken waar een diverse
groep buurtbewoners, jongeren, kunstenaars, muzikanten, ondernemers… met elkaar in
contact kwam. Omdat deze inspirerende dynamiek te verduurzamen, namen we in 2016
‘Zaal de Meibloem’, voor 35 jaar in erfpacht van de coöperatieve Vooruit nr 1.
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 laatste decennium
geraakte het gebouw echter in onbruik en drong een grondige vernieuwing zich op. We
zien het als een grote uitdaging om, bewust van de historische gelaagdheid van de plek, de
volledige site te herontwikkelen en er een duurzame betekenisvolle werking in te richten.
Er is een grote, langwerpige buitenruimte grenzend aan het gebouw. In de voorbouw is er
winkelruimte met daarboven kantoorruimte. In het midden is er een keuken, een foyer en
nog heel wat onbestemde ruimte. In de achterbouw is er een cinemazaal, een grote zaal en
daarachter een werkatelier.
De wel erg specifieke historiek van vzw De Vergunning bepaalt mee de manier waarop we
de duurzame doorstart op de nieuwe plek vormgeven. We organiseren de site en werking
vanuit een groeiende en evoluerende praktijk. Met wroeten en wringen nemen we de plek
in gebruik, ontstaan er gewoontes en ondervinden we wat er werkt en waar er nood aan is.
De meeste ruimtes op de site zijn gedeelde ruimtes waar meerdere activiteiten en projecten
in plaatsgrijpen. Samen met de brede gemeenschap betrokken op de Koer bouwen we de
grondslag van de werking uit, bepalen we de strategische doelstellingen en brengen we deze
de komende jaren in de praktijk. Zo creëren we een stevige onderbouw voor de werking
waarop de vele projecten en initiatieven kunnen bloeien.
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Grondslag
De Koer is een fijnschalige, multidisciplinaire, artistieke en sociale werking in het midden
van de Brugse Poort te Gent. De Koer maakt plek voor experiment en inspireert tot spel,
reflectie en actie. De plek is collectief, duurzaam en voortdurend onaf.

De Koer is een plek waar serieus gespeeld wordt met
ideeën, met de ruimte en met methodieken.
De Koer is een speelplek: een uitvalsbasis voor creativiteit en spontaniteit, waar mensen
al dan niet doelgericht kunnen proberen, experimenteren, steeds opnieuw beginnen en
voortdurend de spelregels veranderen en heruitvinden. Spel is in de Koer een middel
voor emancipatie en een prikkelende en laagdrempelige werkwijze. In het spel zoeken we
verbinding in diversiteit. We maken verbeeldingen werkelijk.

De Koer is duurzaam en draagt zorg voor de ruimte, de
omgeving, haar partners en gebruikers.
De Koer is nooit af, en bouwt daartoe een open, transparante, flexibele en co-creatieve
structuur uit die de plek duurzaam, levendig en relevant houdt. De Koer streeft naar een
solidaire, diverse, duurzame en ethisch verantwoorde praktijk en wil die besmettelijk
maken.

De Koer is een autonome en kritische plek waar
mee gesleuteld wordt aan de vormgeving van onze
samenleving.
De Koer biedt als denkplek een forum aan ‘het politieke’: in het opdoen van inzichten van
elkaar, in de praktijk van besluitvorming in de Koer, in de reflectie over de maatschappelijke
ordening en in initiatieven om die bestaande orde een andere richting te geven. De Koer
waakt daarbij over een interactieve, collectieve en kritische dialoog, die vorm krijgt vanuit
de praktijk en die zich bewust is van ongelijke maatschappelijke posities, van verschillende
belangen en van bestaande machtsstructuren.

De Koer is collectief goed, een open plek die gemaakt,
gedragen en verbeeld wordt door de gemeenschap.
De Koer is een gemeenplek die verbindt en voor iedereen leesbaar en toegankelijk wil zijn.
De Koer brengt verschillende generaties, groepen en culturen samen en bouwt vanuit de
plek aan gemeenschappen.
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WERKING / PROJECTEN

Ciné Rio

De Koer herbergt een grote variatie aan projecten. Artistieke en sociale projecten groeien
uit wilde ideeën aan de toog, toevallige ontmoetingen en/of ingediende subsidiedossiers.

Tijdens de tweede bouwzomer in 2017 werd het balkon van de Koer terug een cinema en
ging Ciné Rio glansrijk van start. In het seizoen 2017-2018 met wekelijks één vertoning op
donderdag en maandelijks een kinderfilm op zondag. De programmatie gebeurde vanuit
een levendige cinéclub die ongeveer om de twee maanden samenkwam. De Koer steunde
zakelijk ende promotioneel.

We streven ernaar om een zo divers mogelijk publiek te bereiken. Vele van de 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 de reguliere ticketprijzen.

Na het opstartjaar werd duidelijk dat er nog veel potentieel was voor Ciné Rio. De cinéclub
kreeg ook steeds meer vragen tot samenwerking. Daar is in 2019 dan ook vol op ingezet.
Dit leidde tot een heleboel extra vertoningen én een nog diverser en kwalitatiever aanbod
van films. Kuru, Filmatelier, Brussels Short Film Festival, Film Fest Gent, … kwamen in
2019 films tonen in samenspraak met onze cinéclub.

Sinds september 2019 werken we samen met Ticketsgent om de voorverkoop te regelen.

Ook de ‘’geklede’’ edities met dessert, live-muziek of een buitenvertoning bij ondergaande
zon waren terug van de partij. Wa ne cinema da. Tijdens de Gentse Feesten zorgde de
cinéclub voor een knotsgekke afterparty die startte op de Vlasmarkt, de bus nam naar de
Brugse Poort en eindigde in de Blaarmeersen. Vergeten doen we nooit.
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De maandelijkse familiefilm op zondag is telkens een succes en werd verdergezet. Het
aanbod voor kinderen werd versterkt met reeksen schoolvoorstellingen. Ook hier zetten
we in op een kwalitatief aanbod voor de jongsten onder ons. In 2019 waren er twee reeksen
schoolvoorstellingen voor lagere scholen uit de buurt georganiseerd, de kwaliteitsfilms
werden hoorbaar gesmaakt door het jonge publiek.
In het najaar van 2019 werd i.s.m. de Rode Antraciet het project cinéclub Rio/Sio gestart. In
de gevangenis van Oudenaarde werd een tweede cinéclub opgestart die in dialoog gaat met
cinéclub Rio.
Ook andere organisaties die een film wilden vertonen bij ons kregen hiertoe de kans.
Hiervoor ontwikkelen we de formule café+film waarbij organisaties tegen een gunstig
tarief de infrastructuur kunnen gebruiken. Tijdens de vaste openingsdagen van de Koer,
waarop nog geen eigen programma is kan de filmzaal gebruikt worden voor een bijdrage
van slechts 120 euro, de barinkomsten zijn echter wel voor de Koer. Bij voorkeur gebeurt dit
in samenwerking met de mensen achter Ciné Rio.
Dankzij een zeer actieve cinéclub is de cinema op de Koer stevig verder blijven groeien in
2019. De verkregen middelen van het VAF en de cultuurdienst Stad Gent hebben we dus
meteen nuttig kunnen inzetten. Er werden meer dan 70 films vertoond, Ciné Rio ontving
hierbij 2878 bezoekers in het totaal. Gemiddeld waren er 40 bezoekers per vertoning.
De activiteiten van Ciné Rio en de cinéclub worden volgens hetzelfde ritme verdergezet in
2020, althans zo lang de verbouwingen op de Koer nog niet gestart zijn. De cinema wordt
een apart zaaltje i.p.v. een ‘zaaltje in een zaal’ zoals nu. Dit biedt de kans om op technisch
vlak enkele stappen vooruit te zetten. Tijdens de verbouwing zullen de vertoningen op een
ander ritme gebeuren, de cinéclub zal een gepast nevenprogramma voorzien.

CINÉ
DAFALGAN

Als ik de Rio-pijl zie oplichten, dan weet ik dat ik bijna
thuis ben. Zo voelt de Koer voor mij. Een thuiskomen.
Wegzakken in de Ciné Rio-zaal of mijn schoenen rood
dansen in het café. – Charlotte, Ciné Rio
→ Overzicht filmvertoningen, tevens een to watch list
voor u, vind u in de activiteitenlijst achteraan.

Ciné Rio brengt u zaterdagochtend
naar het allerlaatste feest: een mix
van film, dj's en ochtendhap
Een bus wacht op jullie om 06:00 en om
08:00 aan het rondpunt van Sint-Jacobs.
Het feest gaat verder op de Koer.
's Middags gaan we zwemmen of terug naar af.

Programma

06:30 Emmanuelle (1974) + dj
08:30 Before Sunrise (1995) + ontbijt
10:15 Paris is burning (1990) + dj
Tickets

€ 10

bus + toegang

NACHT VAN 26.07 → 27.07
© Beeld: Paris is burning, 1990
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Muziek
We bouwen vol enthousiasme verder aan de Koer als kwalitatieve en eigenzinnige muzikale
speelplek. De extra financiering voor 2019 vanuit Vlaanderen liet ons toe om over de
hele lijn een tandje hoger te schakelen. Voortaan organiseren we de muziek werking op
verschillende snelheden; kleine, middelgrote en grote co-producties met sterke spelers en
co-producties met jonge collectieven. Hierdoor kunnen we een gepaste presentatie context
bieden voor de specifieke noden vanuit het veld. Zowel try-outs van opkomend talent,
releases van gevestigde bands als enkele internationale acts vinden op de Koer een kritisch
en aandachtig publiek. De muzikale avonden worden in nauw overleg met de muzikanten
vanuit een bewuste onbepaaldheid vormgegeven. Zo zien we het gebouw als een open
structuur waarin alles mogelijk is. We hebben aandacht voor een uitgepuurde scenografie,
persoonlijke aankondigingen en/of onverwachte opbouw.
In 2019 organiseren we i.s.m. met een tiental partners 38 muzikale avonden waarbij we 75
acts (214 muzikanten) programmeren waaronder 7 buitenlandse. In totaal kwamen er 3.500
personen naar de optredens kijken.

De Koer vult een leemte in een slagader van Gent,
waar creatievelingen over de disciplines heen en (nieuw)
publiek elkaar ontmoeten. Groothartig kleinschalig,
huisgemaakt maar professioneel, met oog en oor voor
kwaliteit onder de radar. Het zijn initiatieven als deze
die de kunst levend houden en waar je als toeschouwer
die openstaat voor de verwondering van het al dan
niet onbekende, ervaringen kunt meepikken die je niet
toegestopt krijgt via de mainstream kanalen en grotere
zalen. – Joshua Dellaert, Art-Spot
– Uitgelicht: café concert Frederik Leroux / Nele de Gussem
De intieme concerten in het café kunnen op heel wat bijval rekenen. Zo stonden op 10 april
twee solo concerten gepland door Nele De Gussem en Frederik Leroux. Frontvrouw van
Uma Chine Nele De Gussem doet het voor deze keer solo. Ze brengt een instrumentale set
op gitaar en synths. Op een vijfsnarige banjo maakt Frederik Leroux ingetogen muziek,
waarin hij de mogelijkheden van het instrument herdenkt. Met een combinatie van subtiele
manipulaties, stem en field recording plaatst hij banjo in een atypisch kader.
– Uitgelicht: co-productie met jong collectief release-party Brik Tu-Tok + Friends & Guests.
Brik Tu-Tok is het muzikale huzarenstuk van Maxim Storms en Linde Carrijn. Samen
creëren ze een eigenzinnig universum met behulp van huishoud prullaria en diverse tamtam.
Brik Tu-Tok klinkt rauw & catchy, met andere woorden “Too Sushi for my Pony”. Brik
Tu-Tok brengt hun eerste album GREATEST HITS uit. Voor hun release-party nodigen ze
friends & guests uit om een Clumsy Cover of een Rumble Remix te maken van hun muziek.
Ft. buren, De Batteries, Dijf Sanders, Mattias De Craene, Rachid Laachir, One Man Party
& Borokov Borokov (afterparty)
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Soundroutes
In de schoot van een Europese samenwerking werd de Soundroutes band in 2017 opgericht.
In 2019 werken we verder aan de ontwikkeling van deze interculturele band. Voortaan
stippelt Elza Jeanty samen met de bandleden het traject uit. Tijdens voorjaar stonden er
enkele repetities en optredens gepland. Zo speelden ze o.a. op Trefpunt tijdens de Gentse
Feesten, bij de Buren van de Abdij en in Monterey Gent. In het najaar organiseren we een
intensieve muzikale residentie om vervolgens in de studio te duiken voor de eerste opnames
en bijbehorend beeldmateriaal.
In totaal organiseren we 5 repetities, 4 try-out optredens en 1 opnamesessie. Het repertoire
is gevoelig uitgebreid en de goesting groeit om de Vlaamse podia te veroveren. De huidige
bezetting bestaat uit Shalan Alhamwy (viool), Gergana Velikova (zang), Jamal Moussaid
(bas, percussie, zang), Robbe Kieckens (percussie) en Jonas de Rave (cimbalon, accordeon,
piano).

The Soundroutes sessions I took part in were joyful
experiences; each time I played with
musicians of different musical orientations and genres. It
was a challenge for the band to come up with a repertoire
to perform. Some music was completely new for some
of us, and certain genres I had never played in my life,
but in the end it was always a great and interesting
result. We learned music through different techniques
and approaches, learning by ear, with music sheets,
experimenting, improvising and melting styles together.
At the end of each session, one aspect was totally clear to
me: the beauty that music can bring on both an artistic
and a social level. Through music real bridges can be
built, not metaphorical ones! – Shalan Alhamwy,
Violin player
→ Link naar videoclip Mitro Des Mitro
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Residenten
We ondersteunen voor het derde seizoen op rij projecten van kunstenaars(collectieven) om
nieuw werk te ontwikkelen in verhouding tot de gelaagde historische, architecturale, sociale
en vormelijke betekenis van de Koer en breder de wijk/stad. De residenten grijpen in op het
publieke domein, activeren lokale netwerken, gaan niet-normatieve verbindingen aan met de
maatschappelijke context en overstijgen waar mogelijk de individuele kunstenaarspraktijk.
Is het mogelijk om de sociaal-politieke betekenis van een plek als de Koer te denken en te
experimenteren vanuit de kunst?
Na een open oproep selecteerde de jury uit de 52 voorstellen vijf projecten: Leendert
Van Accoleyen, Bart Spitaels, Menzo Kircz & Leontien Allemeersch, Edwin Stolk en
Community of Listeners (Helena Lemonnier & Mohsen Mahjoobi). Ook vrijwaarde de jury
een productie budget voor de collectieve praktijk van het koervolk. Dit budget werd ingezet
als co-financiering voor de Gedeelde Grond actie Bonte avonden.
Bart Spitaels heeft gewerkt rond het industrieel verleden van de Brugse Poort. Hiervoor
zocht hij in de archieven naar beeldmateriaal en nam hij foto’s van de nog bestaande
architectuur. Dit beeldarchief vormde het vertrekpunt om tekeningen te maken. De
geschiedenis van de Koer, een voormalige feestzaal van de socialistische partij, is
verbonden met de sociale strijd die gevoerd is in de Brugse Poort. Door de verschillende
architectuurelementen van één fabriek te combineren met bloemmotieven in een nieuwe
abstracte compositie maakte hij tekeningen die aan dit verleden herinneren.

Leontien Allemeersch en Menzo Kircz opereerden onder de noemer Standvogel. Een
standvogel is een vogelsoort waarvan alle individuen zeer dicht bij het broedgebied blijven
overwinteren. Gedurende het verblijf van Leontien en Menzo werden beelden vastgelegd,
objecten geordend en observaties neergeschreven. Een poging tot een verzameling als
mogelijk antwoord op de vraag wat er gebeurt als je een plek benaderd vanuit de dingen
die er al zijn. De mensen, de objecten, de structuren. Het duo presenteerde op 19 oktober
het tijdelijke eindresultaat van hun residentietraject. Een eendaagsfestival in het teken van
de onvolledige verzameling. Een dag vol rondleidingen, voordrachten, performances en
rijkelijk gevulde kommen warme soep.
Leendert Van Accoleyen ging op zoek naar een manier om zijn kunstenaarschap en métier
dienstbaar te maken aan het geheel van de Koer. Zo smeet hij zich samen met Max Pairon
op de achterbouw van de Koer. Deze nog onbestemde ruimte werd omgebouwd tot een
werkplaats en uitvalsbasis voor nog sluimerende initiatieven en projecten. Een maand lang
werd er gewerkt aan het vrijmaken en toegankelijk maken van de ruimte. Grove- maar ook
precisie werken die met vakmanschap en een esthetisch oog werden gerealiseerd.
→ Link naar publicatie residenten met teksten door Eva Pot
→ Link naar tekst “Gent. Van nieuw- naar
diepstedelijke grond” door Lara Staal

Edwin Stolk realiseerde het project De Zetting. Hij liet zich inspireren op ‘De
Vinkenzetting’, een eeuwenoude volkssport. Hierbij worden de vinken in wedstrijd kooien
langs de straatkant gezet. Na het startsignaal telt elke deelnemer het aantal “liedjes” van de
vogel van zijn of haar buurman. Enkel liedjes die eindigen op het kenmerkende “suskewiet”
tellen mee. Als een ode aan de buurt werden op 5 & 6 oktober tussen 11:00 en 12:00, de
inwoners van de Brugse Poort uitgenodigd om hun favoriete vogelgeluid uit hun huis te
laten klinken. Zo gaven we klank aan de meertaligheid van de buurt en creëerden we een
luisteroefening naar het verschil.
Community of Listeners is een meertalig storytelling platform geïnitieerd door Helena
Lemonnier en Mohsen Mahjoobi. In totaal organiseerden ze zes vertelavonden waarbij er
telkens gewerkt werd rond een ander thema, met andere performers en in een andere setting.
Er wordt samengekomen rond verhalen, taal en muziek, telkens op een specifieke locatie
met een weloverwogen scenografie. Tijdens deze ontmoetingen worden er authentieke
verhalen gebracht die resoneren met onze hyperdiverse maatschappij. Waargebeurde
verhalen, maar ook mythen en vertellingen rond universele onderwerpen komen aan bod.
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Gedeelde Grond
Met het project Gedeelde Grond brengen we groepen mensen samen rond betekenisvolle
Collectieve Acties op de Koer. Deze acties spreken tot de verbeelding, testen het potentieel
van de ruimte en verbreden de werking van de Koer. De Koer ontwikkelt zo vanuit de
praktijk een methodiek om van de site effectief een gedeelde grond te maken; een bruisende
creatie- en ontmoetingsplek. In 2019 organiseren we samen met partners drie acties;
Kinderen Baas, Bouwzomer 2019 & Bonte Avonden.
Begin april toveren we de Koer om tot een creatieve broedplaats waar kinderen hun
zotste ideeën kwijt kunnen om van de Koer ook hùn plaats te maken. Tijdens deze
belevingsdriedaagse Kinderen Baas nemen we de Koer samen met hen onder handen. Van ‘s
ochtends tot ‘s avonds dompelen we hen onder in uiteenlopende creatieve workshops waarin
ze vorm geven aan hun wildste Koer-dromen. De resultaten werden gepresenteerd tijdens
een Ciné Bambino vertoning.
Naar jaarlijkse gewoonte bouwen we tijdens de zomer met een groep buurtbewoners verder
aan de Koer. Met de aankomende verbouwingswerken stond de Bouwzomer in het teken
van ontwerp. We maakten plannen en maquettes om de mogelijke herontwikkeling te
verbeelden. Daarnaast werden ook enkele noodzakelijk onderhouds- en herstellingswerken
uitgevoerd.
Tijdens de Bonte Avonden begin december herdenken we de Koer vanuit haar rijke verleden
als gemeenplaats. Alle troeven van het huis worden uitgespeeld in een avondvullend
programma. Een keuken en bar die op volle toeren draaien, een podium met grandioze
artiesten én een oogverblindend publiek. Deze driedaagse werd georganiseerd i.s.m.
Circusplaneet en tal van vrijwilligers die zich over de keuken, inkleding, ontvangst en
bediening ontfermden. Drie avonden op rij was deze Gedeelde Grond uitverkocht.

Er is iets bouwende op de Koer.
– Jelle Martens
→ videoverslag Kinderen Baas
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Gluren bij de buren
Met het project Gluren bij de buren bouwen we het afgelopen jaar samen met Bolwerk
(Kortrijk) en de Huysmanhoeve (Eeklo) aan een lerend netwerk met de focus op coeigenaarschap. Elke partner beheert een concrete ruimte in stedelijk of landelijk gebied; een
middeleeuwse hoeve, een voormalig volkshuis en een oude textielfabriek. Bij elke partner
ligt de organisatie van de plek zoveel mogelijk in handen van een diverse gemeenschap die
zich als co-eigenaar engageert binnen de werking. Zowel de projecten, de organisatie van
de werking als het onderhoud van de site wordt gedragen en vormgegeven door het team,
buurtbewoners, jongeren, vrijwilligers, makers, kunstenaars, mensen met grote dromen of
mensen die dromen verleerd zijn.
Met de steun als ‘innovatief partnerproject’ gingen we dus het afgelopen jaar bij elkaar
over het muurtje kijken. Op zoek naar gedeelde uitdagingen en mogelijke oplossingen.
Het traject bestond uit het bezoeken van elkaars organisaties, uitwisselingsmomenten
en werkmomenten. Telkens met een delegatie van beroepskrachten en vrijwilligers. Rik
Pinxten, cultureel antropoloog, volgde en beschreef als extern oog het proces. Hij pende zijn
observaties neer in een beschrijvende tekst.
Tijdens de tweedaagse werkmomenten – elke organisatie was gastheer voor één
zo’n tweedaagse – werd er samengewerkt en samen gedacht. Het doen resulteerde in
een zichtbaar resultaat en het denken resulteerde in acht tegelspreuken.Om tot deze
tegelspreuken te komen werden drie invalshoeken voor de gesprekken gehanteerd: de plek,
de mensen en de methodes. Uit de rapportage van de werksessies werden vervolgens via
consensus acht uitspraken geselecteerd die de essentie van de drie organisaties capteren.
Tijdens een laatste collectieve sessie bakten we de geselecteerde uitspraken op 96 keramische
tegels. Deze tegels werden per post verzonden naar organisaties uit het artistieke, sociale en
culturele veld. Organisaties die onze waarden delen. Hen werd gevraagd om de tegel een
zichtbare plaats te geven in hun plek.
→ Link tekst Rik Pinxten
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Den Oven
Den Oven omvat de experimenten met de vaste gemeenschapsoven. Ook in 2019 staken we
iedere laatste woensdagavond van de maand de oven aan rond 16:00. Heet genoeg om 19:00
en 20:00 om samen met buurtbewoners jouw broodje te bakken. Meestal verwelkomen we
een 8 tal bakkers per bakmoment. Naast de 12 woensdagavonden hebben we de oven nog
drie keer aangestoken om samen te bakken met de madammen van VOEM. Ook bakten we
pizza tijdens het slotfeest en stokbrood voor het cabaret.

Spontaan initiatief & projecten van
of i.s.m. partners gekoppeld aan de
openingsdagen van de Koer
Heel wat activiteiten en initiatieven die op de Koer plaatsvinden zijn niet meteen verbonden
aan lopende projecten. We verwelkomen deze wildgroei graag en zoeken ondertussen naar
een manier om dit in goede banen te leiden. Op maat van elk initiatief bespreken we een
haalbare manier van werken voor de betrokken partijen. Waar mogelijk trachten we de
activiteiten te koppelen aan de openingsdagen van de Koer. Hieronder enkele voorbeelden.
Arshe vzw organiseerde Iraans Nieuwjaar op de Koer. Dit feest valt jaarlijks op de eerste
dag van de lente, wanneer de dag en de nacht precies even lang zijn. Samen met andere
verenigingen steken we de traditionele elementen van Iraans Nieuwjaar in een Gents jasje.
Een feest met overheerlijk eten, muziek en optredens.
De Voorleesbühne koos de Koer uit voor de tiende editie van de Genste Voorleesbühne. Vier
schrijvers lezen uit eigen werk korte, vaak absurde verhalen voor. In een tempo dat je niet
verwacht en aan stand-up voorleestheater doet denken. Het begon al bij het hekje gaf een
podium aan Joke Van Leeuwen, Joke Van Caesbroeck, Tine Moniek en Eva Herman maken
u deelgenoot van hun vreemde hersenkronkels. Bertine Klappe doet daar een muzikale
schep bovenop. Misschien met een blauwe gitaar. Maar niets is zeker.
De Zwarte Zusters organiseren tijdens de herfstvakantie een Klankenkamp voor kinderen.
Tijdens dit Klankenkamp nodigen de Zwarte Zusters 15 kinderen uit om samen te musiceren,
improviseren en zich te amuseren. Het einde van de week werd afgesloten met een concert
voor publiek.
Begin oktober namen enkele vrijwilligers het initiatief om de dansnamiddagen op zondag
nieuw leven in te blazen. De dansnamiddag krijgt telkens een thema als insteek die als basis
dient voor de muziekkeuze van de Dj’s en de film die op de achtergrond speelt. Van meet
af aan kunnen de Bal Mundials op heel wat bijval rekenen. Zo vinden telkens een 100 tal
dansliefhebbers de weg naar de Koer.
Een verdoken ruimte met aansluiting op het café werd omgebouwd om dienst te doen als
exporuimte. Sinds november organiseren we elke maand één tentoonstelling en koppelen
we de opening aan een caféconcert. De expo is telkens drie dagen open voor publiek tijdens
de openingsdagen van het café. Voorlopig wordt het georganiseerd als een soort van
kettingbrief doorheen het netwerk van de Koer waarbij diegene die reeds getoond hebben
zorg dragen voor de volgende in lijn. Een kleinschalige exporuimte waar aandacht is voor
het werk van beeldende kunstenaars die in het reguliere circuit onderbelicht blijven.
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Eetdagen
Om de kas te spijzen van de Koer organiseren we voor het eerst een eetfestijn. Aan het
begin van de zomer bouwden we de Koer om tot een Breugheliaans Eethuis. We serveerden
er een smakelijk menu: aperitief maison, Gentse stoverij (seitan of rundsvlees) met friet en
een fris slaatje (a volonté) & dame blanche als dessert. Het vele werk werd gedragen door
alle betrokkenen vanuit de verschillende werkgroepen van de Koer. De eetdagen waren niet
alleen goed voor de kas, het was ook een verbindende activiteit waarbij de verschillende
werkgroepen, betrokkenen, buren, vrijwilligers … net als mayo en stoofvleessaus op een
zalige manier vermengd werden.
In totaal kwamen er meer dan 400 personen eten.
Totale opbrengst voor de Koer was ongeveer 6000 euro.
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CAFÉ / FOYER / KEUKEN
Het café blijft het centrale punt van de Koer tijdens de openingsdagen. Het kent
vele gezichten; dat van gezellig praatcafé, intense live sessies en broeierige feesten.
Dit jaar kreeg de kaart een update en werd aan het budget gewerkt om waar nodig
vrijwilligersvergoedingen te voorzien voor de mensen achter de bar.
Aansluitend op het café draait soms ook de keuken mee, regelmatig wordt er voor kleine
tot grote groepen gekookt. Tijdens bvb Bonte Avonden en de Eetdagen werd ons kleine
keukentje een ware grootkeuken, hiervoor zijn ondertussen de nodige vuren, koeling en
afwas apparatuur in huis. Er wordt zoveel mogelijk vegetarisch gekookt, en waar mogelijk
zetten we ook voedseloverschotten in.
In de marge van Bonte Avonden werd gewerkt aan een voedselstrategie voor de Koer. Alle
kleine en grote acties voor een duurzamere keuken werden opgelijst en als handleiding voor
de komende jaren in één document vervat.
Bij de komende verbouwingen wordt er toegewerkt naar een nieuwe foyer (onder het
huidige balkon) en een nieuwe, grotere keuken in de middenbouw. Dit biedt ons opnieuw de
kans om vanuit de opgedane ervaring deze nog beter in te richten. Voor de keuken is alvast
extra investeringsbudget voorzien om bijvoorbeeld een eetbare gevel te maken.

#demaagenhethartvandeKoer
#pompendknedendmalendknarsend #hongerig #gulzig
#smalltalk #toogfilosofie #ontmoetingenverbinding
#pardoes #aanknopen #ovenvurenvolkskeuken
#artiestenetenook #wekunnennietzonder #lekker
#deKoerGent
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VASTE GEBRUIKERS /
EENMALIGE GEBRUIKERSVERHUUR
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 de 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.

Vaste bewoners en gebruikers
Appartement
Al sinds begin jaren 2000 wordt er een appartement 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 de winkelruimte aan de straatkant. Deze buurtkruidenier
werkt volgens het LEFT-principe: Lokaal, Ecologisch en Fair Trade. In 2018 werd de winkel
uitgebreid met Plant, een stadstuinwinkel.

Daarom wil Averroes vzw permanente aandacht hebben voor het genereren en binden
van deze verschillende multiculturele- en confessionele uitingen in functie van een
verdraagzame, gelijkwaardige en rechtvaardige maatschappij. Averroes huurt een
ontmoetings- en werkruimte op de Koer.
→ Meer info: www.averroesvzw.be

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.
Ateliers
Na een open oproep werden twee kleinere ruimtes op de Koer verhuurd aan een kunstenaar
en een student als atelierruimte.

Eenmalig gebruik
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. In 2019 verhuurden we zo een
50-tal keer één of meerdere ruimtes op de Koer.

→ 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 Oost-Vlaamse
afdeling gehuisvest op de tweede verdieping van de voorbouw van de Koer.
→ Meer info: www.voem.be

Averroes VZW
Vandaag de dag is onze maatschappij meer dan gekleurd. De ontmoeting tussen verschillende
culturen en levensbeschouwingen is daarom heel fascinerend, maar ook soms beangstigend.
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COMMUNICATIEPLAN
We kiezen met de Koer steevast voor een eerlijke, duidelijke, maar ook eigenzinnige
communicatie aanpak. We communiceren zowel lokaal als bovenlokaal, analoog als digitaal,
extern als intern. Hiervoor werken we samen met communicatiemedewerker Leontien
Allemeersch en vormgever Jelle Martens, beide zijn drie dagen per maand in dienst van de
Koer. Ze staan in nauw contact met de vele werkgroepen en partners die content aanleveren
om de projecten en evenementen kenbaar te maken.
Wat de externe online communicatie betreft, is er op de website (2000 actieve bezoekers)
naast het programma met alle evenementen een aparte pagina met informatie over de
verschillende projecten. De Facebookpagina haalt bijna de kaap van 8000 volgers. De
evenementen worden steeds levendig gehouden én gepromoot als betaalde advertenties waar
nodig. Bij specifieke projecten vragen we andere platformen en (boven)lokale media om
mee te delen en de zichtbaarheid te vergroten.

Daarnaast blijven we inzetten op onverwachte manieren om te communiceren met de
brede gemeenschap rond de Koer en het publiek. Zo installeerden we een scherm waarop
filmpjes worden getoond die een blik geven achter de schermen, een onthaalbord aan de
inkom, een drankkaart met extra info over de Koer en de vele projecten die hier lopen.
De Koer bougeert in verschillende culturele netwerken waaruit verschillende relevante
samenwerkingsverbanden voortvloeien. Deze zorgen ervoor dat verschillende groepen
mensen zich ‘thuis’ voelen op de Koer én door een mondelinge toelichting ook hun weg
vinden naar de plek.
→
Website
Facebook
Instagram
Nieuwsbrief december ‘19
Flyfiches

Maandelijks versturen we twee nieuwsbrieven naar meer dan 4000 ingeschreven
e-mailadressen. In de nieuwsbrief worden bepaalde projecten of evenementen van de
komende maand uitgelicht met een kort woordje uitleg. Daarnaast kondigen we alle
afzonderlijke evenementen aan op de online kalenders UiT in Vlaanderen en Weekup Gent.
Op Instagram (1800 volgers) posten we foto’s en stories waarmee we onze volgers over de
projecten op de hoogte houden.
Op vlak van interne online communicatie hebben we een mailinglijst van meer dan 200
vrijwilligers, buren en sympathisanten die we via concrete mails gericht aanspreken en
mobiliseren om naar de Koer te komen, om deel te nemen aan en mee te denken over de
projecten. Die lijst wordt tevens versterkt door een levendige, besloten Facebookgroep
‘Koervolk’ (290 leden) die de Koer ‘achter de schermen’ mee helpt organiseren.
Het stokpaardje van onze communicatie zijn de flyfiches die elke twee maand verspreid
worden. Via het drukwerk besteden we aandacht aan de zichtbaarheid in de buurt, op
culturele plekken en in het straatbeeld. We drukken tweemaandelijks 8000 flyfiches met
een overzicht van alle activiteiten die op strategische plekken in zowel de buurt, Stad Gent
en andere centrumsteden verspreiden. Al het drukwerk wordt verzorgd door Graphius,
een ecologische drukkerij. De verspreiding van het drukwerk gebeurt vnl. door Texmex
affichage. We maken ook gebruik van het ‘Uit in je buurt’ magazine om buurtactiviteiten
kenbaar te maken.
Daarnaast is er maandelijks een forum (gem. 25 personen) waarbij alle projecten en
werkgroepen van de Koer elkaar vinden. Die bijeenkomst is de plek waar diverse groepen
op en rond de Koer elkaar ontmoeten en kruisbestuiven. De vele werkgroepen geven een
update en de ervaring leert dat die mondelinge overdracht ‘wervend’ werkt, een nieuw
publiek aanspreekt én vrijwilligers mee mobiliseert als ‘spokes(wo)men’ van de Koer
en haar projecten. Voor elk forum wordt ook telkens een rondleiding georganiseerd om
geïnteresseerden rond te leiden op de Koer en de werking van de organisatie toe te lichten.
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NETWERK EN PARTNERS

HERONTWIKKELING

De Koer kiest voor een meerschalige geografische aanpak. Ze wil zich sociaal verankeren
in de buurt en 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.

Meer dan een eeuw geschiedenis woekert tussen de spleten, kieren en barsten van de Koer.
Soms charmant, soms gemeen. De vorige én komende jaren wordt de site op een cocreatieve manier verbouwd tot een duurzame en eigentijdse creatie- en ontmoetingsplek.

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 meerschalige
doelstelling naar de praktijk vertalen.
Zowel op wijk-, stedelijk-, Vlaams- als Europees niveau nemen we deel aan relevante
overlegplatformen en gaan we samenwerkingsverbanden aan met partners met een
inspirerende praktijk.
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Het project is gelegen te Meibloemstraat 86/88, 9000 Gent. Het betreft een voormalig
volkshuis, cinema en theaterzaal, gebouwd in 1911 door architect Ferdinand Dierkens in
opdracht van coöperatieve de Vooruit. Zoek dat maar eens op.
Vzw De Vergunning nam in 2016 een erfpacht op de site met sterk verouderde opstal. Vanuit
de dynamiek van de voorgaande ‘tijdelijke invullingen’ startte ze haar artistieke en sociale
werking genaamd de Koer. De plek werd terug een brandpunt in de wijk en stad met oa
concerten, films, residenties en een gloeiend hete oven. Terzelfdertijd werd de staat van het
gebouw opgemaakt en vonden saneringen en enkele instandhoudingswerken plaats.
De site van de Koer is een diep perceel, centraal in een binnenblok van de Brugse Poort. De
langwerpige ruimte met voorbouw in drie bouwlagen aan de straatzijde en een achterbouw
in twee bouwlagen aan de achterzijde van het terrein is over de vele jaren heen slechts matig
gerenoveerd en opgevuld met een resem charmante, doch gemeen tochtige koterijen.
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de Koer spreidde haar werking over de ruimtes die in redelijke staat waren. In de voorbouw
kwamen bureau’s en een vergaderzaal, in de middenbouw een keuken en café/foyer en in de
achterbouw werd de zaal en de oude cinema terug in gebruik genomen, inclusief het sanitair
met bijhorend aroma.
Na bedachtzame kennismaking met de plek wenst de Koer haar werking onder te brengen in
2 compacte volumes. In samenwerking met Dear Pigs / AAC architecture, o.l.v. Jan Laute,
Martha Meijer & Lode Vranken werd hiervan reeds een voorontwerp opgemaakt.
Het voorontwerp vertrekt vanuit een rationele afweging van de basisinfrastructuur die
nodig is om de werking van de Koer op een duurzame manier te bestendigen. Hieruit zijn
twee beslissingen voortgekomen die sturend zijn voor het ontwerp:
1: Geen nieuwbouw. De Koer beschikt over veel gebouwde ruimte die momenteel niet
op een duurzame manier ingezet kan worden. Er is echter wel kwaliteitsvolle ruimte
beschikbaar – hierop zal de verbouwing inzetten, de grote ecologische impact van
nieuwbouw wordt op deze manier vermeden.
2: Het compacteren van het programma. De verschillende functies van keuken, bureaus,
café/foyer, sanitair worden gegroepeerd volgens ritme van gebruik: overdag zijn de bureaus
en keuken in werking en `s avonds eerder de bar; cinema en zaal: door deze als twee polen
op te vatten kan er efficiënter worden verwarmd. Vanuit dit principe werd ook bekeken
welke delen van het gebouw behouden moeten worden en welke delen afgebroken.
Vanuit deze twee principes is het mogelijk om gerichte ingrepen te doen die zowel het
gebouw energiezuiniger zullen maken als de werking versterken, met minimaal ecologisch
belastende ingrepen. De werken zullen uitgevoerd worden met ecologische materialen en
zoveel mogelijk met recup- en lokale materialen.

ORGANISATIE
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
stakeholders1 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 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.
1 We laten ons daarbij o.a. inspireren door de aanbevelingen voor goed bestuur in de social-profitsector.
http://scwitch.be/opensource/aanbevelingen-goed-bestuur/

In 2019 werd ruim de tijd genomen om samen met het poëtisch advies door Bart Lodewijks
tot een plan te komen volgens bovenstaande principes. Aansluitend werd er ook bijkomende
financiering gezocht én verkregen bij FOCI. Hiermee kunnen we extra energiebesparende
maatregelen én een groendak met grondgebonden groengevel voorzien in de middenbouw.
→ Poëtisch advies - Bart Lodewijks, Meibloemstraat tekeningen
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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 8 à 10 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 2019 waren de bestuurders van vzw De Vergunning:
Riet Steel
Riet is van opleiding pedagoog en werkt als stafmedewerker bij SAM vzw (Steunpunt
Mens en Samenleving). Zij 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.
(bestuurder sinds 2018)
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Sander Van Parijs
Sander heeft een achtergrond in de politieke wetenschappen en bestuurskunde. Bij de
Universiteit Gent onderzocht hij o.a. de besluitvorming en het democratisch karakter van
strategische en complexe stadsvernieuwingsprojecten in Vlaanderen. Daarnaast heeft hij
praktijkervaring met het opzetten van allerlei co-creatieve stedelijke processen in Zürich,
Freiburg en Gent.
LinkedIn
(bestuurder sinds 2018)
Eline Vermeir
Eline is master in de kunstwetenschappen en was artistiek medewerker bij het sociaal
artistieke project Bij’ De Vieze Gasten.
LinkedIn
(bestuurder sinds 2018)
Lode Vranken
Lode nam eind 2019 ontslag uit de Raad van Bestuur en werd conform art. 23 van de
statuten vervangen door Jan Ginneberge als voorlopig bestuurder. De benoeming van Jan
als bestuurder zal voorgelegd worden aan de statutaire Algemene Vergadering van 2020.
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 (2,4 VTE):
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, die zich ontfermde over de brede gemeenschap rond de Koer, viel eind 2018 uit
wegens ziekte. Haar takenpakket werd in het voorjaar van 2019 overgenomen door Emile
De Schryver en in het najaar door Eline Vermeir en dit telkens met tijdelijke contracten. In
het najaar van 2019 stopte Eva Samyn haar engagement als teamlid en dagelijks bestuurder
bij de Koer. Er loopt momenteel een aanwervingsprocedure voor de invulling van haar rol.
Jef Seghers beheert de juridische en zakelijke facetten van de werking van de Koer.
De Koer werkt regelmatig samen met een aantal freelancers:
Leontien Allemeersch is als communicatiemedewerker betrokken bij de Koer.
Joske Buyle werkt als accountant mee aan de boekhouding.
Jelle Martens werkt als vormgever aan de visuele identiteit van de Koer.
Steven Janssens verzorgt de techniek bij optredens en andere evenementen.
Elza Jeanty ontfermt zich over het ontwikkelingstraject van de Soundroutes band.
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Ghzoan Habeb, die van 2017 tot voorjaar 2019 als freelance boekhoudkundig medewerker
voor het klassement en de boeking van de facturen en financiële verrichtingen zorgde, is op
30 maart 2020 overleden na een ziekte.
Voor de uitvoering en begeleiding van sommige projecten wordt ook geregeld tijdelijk
samengewerkt met mensen via interimcontracten of op zelfstandige basis.
In 2019 kwamen drie stagiaires het team versterken nl. Emma Reynaert (Master in de
communicatiewetenschappen - media en cultuur VUB), Anouk Van Damme (sociaal
cultureel werk HOGENT) en Sarah-Kay Blewitt (Master Autonome vormgeving KASK)
en Emma Roose (HOGENT).
Naast het team, de freelancer 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.
flyeraars. 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 woensdag 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.
→ Meer info: www.koervolk.be
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ZAKELIJK BEHEER
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.
In 2019 werden verdere stappen gezet in de professionalisering van de werking. Met externe
begeleiding werden de rolbeschijvingen en taakverdeling binnen het team beter uitgewerkt.
Het terrein werd geëffend voor de uitbreiding van de Raad van Bestuur in 2020: na de
publicatie van vacatures voor nieuwe bestuurders werden gesprekken met kandidaten
aangeknoopt met het oog op een uitbreiding van het bestuur in het voorjaar van 2020.

Er werd een behoorlijk resultaat behaald, met een winst over het boekjaar 2019 van 8.981
euro. Met de winst van dit boekjaar is een deel van het gecumuleerde verlies goedgemaakt.
Een aantal projecten is qua uitvoering evenwel doorgeschoven naar 2020, waardoor de aan
2019 toegerekende kosten en opbrengsten lager liggen dan begroot. De projecten werden
doorgeschoven omdat de verschuivingen en afwezigheden binnen het team de uitvoering
moeilijk te realiseren maakten, terwijl we op die manier gezien de eind 2019 aanhoudende
onzekerheid over onze financiering door Stad Gent in 2020 op die manier ook wat
veiligheidsmarge inbouwden voor de begroting van 2020.
Ondertussen is de Koer structureel gesubsidieerd door Stad Gent, waardoor we de weg naar
een financieel duurzame werking met de nodige buffers om schokken en tegenslagen op te
vangen in 2020 en de daaropvolgende jaren kunnen verderzetten.
Contact: Jef Seghers - jef@dekoer.be

We namen een nieuw boekhoudpakket in gebruik, wat een nauwere opvolging van de
inkomsten en uitgaven doorheen het jaar mogelijk maakte. Zo konden we sneller inspelen op
uitdagingen en kansen en sneller bijsturen. Ook het team en werkgroepen kregen zo beter
zicht op de financiële kant van hun projecten.
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.

Financieel resultaat
2018 was een turbulent jaar voor de Koer. Het jaar werd met een aanzienlijk verlies
afgesloten, waardoor we 2019 startten met een overgedragen verlies van 26.708 euro.
De begroting van 2019 mikte dus op winst, om te beginnen met die verliezen goed te
maken. Die begroting was voorzichtig opgesteld: de ervaring van 2018 leerde ons dat de
inkomsten waarover voldoende zekerheid bestond (bvb. huur, toegekende subsidies) goed
onderscheiden moeten worden van te realiseren ambities.
					
Die ambities werden opgevat 4 werven waarmee voor in totaal 24.000 euro aan extra
inkomsten gerealiseerd moesten worden:
• ticketinkomsten
• projectsubsidies
• bar- en verhuuropbrengsten
• sponsoring & fundraising		
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PROGRAMMAOVERZICHT 2019
datum
09/01/2019
10/01/2019

Activiteit

partners

Forum Januari + Nieuwjaarsdrink

Profiel/project
de Koer

A hobo with a Shotgun

Ciné Rio

bezoekers
35
11

Locatie
de Koer
de Koer

13/01/2019

Solan & Ludwig en de sneeuwmachine

Ciné Bambino

70

de Koer

17/01/2019

The draughtman’s contract

Ciné Rio

31

de Koer

21/01/2019
24/01/2019

Phantom Thread

Film Atelier Gezelschap

Where the wild things are

30/01/2019

Suura

31/01/2019

Tot in de stad! Opening Diffusion. Essence De
Rabot

31/01/2019

Event Horizon

01/02/2019

Radio Begijnenstraat

06/02/2019
07/02/2019

Ciné Rio

Tot in de Stad
partners

45
80

de Koer
de Koer

Muziek

45

de Koer

Residentie

50

Designmuseum

29/03/2019

Iedereen is van de wereld / optreden Marhaba

03/04/2019

Forum April

04/04/2019

Oude Parels / optreden Hilde Nash

05/04/2019

Improvisatietheater Seines

05/04/2019

Masereelfonds,
Voem vzw, Climate
Express ...

Spontaan initiatief

120

de Koer

de Koer

30

de Koer

Muziek & Ciné Rio

27

de Koer

Spontaan initiatief

60

de Koer

Repetitie Soundroutes band

Soundroutes

5

de Koer

07/04/2019

Zoete Zondag

Ciné Rio

15

de Koer

10/04/2019

Nele De Gussem & Frederik Leroux

Muziek

75

de Koer

10,11,12/04/2019

Kinderen Baas

Gedeelde Grond actie IV

15

de Koer

13/04/2019

Concert Soundroutes band bij KAS Attenhoven

Soundroutes

90

de Koer

14/04/2020

de Hazenschool

Ciné Bambino

50

de Koer

17/04/2019

Humbros (FR) & Bombataz

Muziek

80

de Koer

27/04/2019

Radar

Muziek

80

de Koer

Muziek

35

de Koer

residentie

70

de Koer

Fus!

Kas Attenhove

Onteigend vzw

Ciné Rio

28

de Koer

24/04/2019

Lauroshilau

Spontaan initiatief

30

de Koer

25/04/2019

Salon #2 Tot in de stad!

Forum Februari

de Koer

30

de Koer

26/04/2019

Hard Boiled + Full Contact

Ciné Rio

45

de Koer

Hotel de grote L (2x)

Ciné Bambino - schoolvoorstelling

138

de Koer

02/05/2019

Dangerous Liaisons

Ciné Rio

15

de Koer

Ciné Rio

21

de Koer

04/05/2019

Aponogeton, Ahmedou Ahmed Lowla (MR) &
Aymeric de tapol

Muziek

65

de Koer

Residentie

60

de Koer

08/05/2019

Forum mei

de Koer

30

de Koer

Residentie

40

Vooruit

08/05/2019

Stan Calleswaerts & Duo Ovinge/pauwels

Muziek

25

de Koer

09/05/2019

T-Junction

Ciné Rio

45

de Koer

15/05/2019

Azerty klavierwerke + Volpe

Muziek

60

de Koer

16/05/2019

Fossick Project

Muziek & Ciné Bambino

70

de Koer

16/05/2019

Tangerine

Ciné Rio

6

de Koer

19/05/2019

Los Bando

Ciné Bambino

10

de Koer

22/05/2019

Community of Listeners: Trees that speak

Muziek & Residentie

30

de Koer

23/05/2019

Tot in de stad! #11 Manoeuvre

Tot in de Stad
partners

Residentie

60

Designmuseum

23/05/2019

Creeping Garden

Offscreen

Ciné Rio

25

de Koer

25/05/2019

Vroeg uit de veren, ochtendwandeling ihkv De
Zetting

Residentie

12

de Koer

29/05/2019

Pascal Deweze & Service Fun (CH)

Muziek

45

de Koer

30/05/2019

Le gendarme de Saint-Tropez

Ciné Rio

55

de Koer

31/05/2019

Enchanté verjaardag

Enchanté vzw

Spontaan initiatief

150

de Koer

02/06/2019

Zero Waste Iftar

Voem vzw, Veggie is
Hallal

Spontaan initiatief

120

de Koer

de Koer

35

de Koer

Residentie

80

Dok

07/02/2019

Touch of Evil

08/02/2019

Salon #1 - open residentiebijeenkomst

13/02/2019

Tot in de stad! Vooruit

Hell-er vzw, Radio
Begijnenstraat

Tot in de Stad
partners

13/02/2019

Les Croissants Belges (Album Release)

Muziek

135

de Koer

14/02/2019

De Buurtspion (2x)

Ciné Bambino - schoolvoorstelling

115

de Koer

Tot in de Stad
partners

Kraak & Kunstencentrum Vooruit

Africa Filmfestival
On Tour

14/02/2019

Dirty Dancing

Productions & Zn vzw

Ciné Rio

35

de Koer

15/02/2019

15 jaar Propere Fanfare

Bij De Vieze Gasten

Spontaan initiatief

75

de Koer

17/02/2019

Stip&Vlek

Ciné Bambino

42

de Koer

20/02/2019

Jozef Dumoulin & Zero Year Kid

Muziek

40

de Koer

21/02/2019

De Grote Boze Vos (2x)

Ciné Bambino - schoolvoorstelling

147

de Koer

21/02/2019

Ghostworld

Ciné Rio

30

de Koer

28/02/2019

Dikkertje Dap (2x)

Ciné Bambino - schoolvoorstelling

124

de Koer

28/02/2020

Love

Ciné Rio

102

de Koer

06/03/2019

Kinderforum - Kinderen Baas

Gedeelde Grond

18

de Koer

06/03/2019

Forum Maart

de Koer

30

de Koer

06/03/2019

Kreis (Album Release)

Muziek

75

de Koer

07/03/2020

Me and you and everyone we know

Ciné Rio

33

de Koer

05/06/2019

Forum juni

08/03/2019

Kel Assouf & Stadt

Democrazy

Muziek

200

de Koer

06/06/2019

Tot In de stad #12 : DOKbewonersparlement 3

14/03/2019

Kasklezing Grace Ndiritu ihkv Tot in de Stad!

Tot in de Stad
partners

Residentie

60

Kask/School of
Arts

08-09/06/2019

Eetdagen de Koer

de Koer

300

de Koer

14/03/2020

The Blob

Ciné Rio

23

de Koer

12/06/2019

Mathieu Serruys LP release & Af Ursin

B.A.A.D.M.

Muziek

80

de Koer

15/03/2019

Community of Listeners - Water aan de lippen

Residentie

75

de Koer

17/06/2019

Community Of Listeners - Bij Volle Maan

Buren van de abdij

Residentie

45

Sint-Baafs Abdij

19/06/2019

Traag Verstand (try out)

Muziek

75

de Koer

22/06/2019

Desmond en het moerasmonster

Ciné Bambino

41

de Koer

22/06/2019

Vrije Voeten: Kosmo Sound, Ninos du Brasil (IT) &
Dijf Sanders

Seizoensafsluiter

200

de Koer

21/07/2019

Concert Soundroutes band Trefpunt Gentse
Feesten

Soundroutes

70

Sint Jacobs

16/03/2019

Fashion RIOT #3 Cult of The Kimono / optreden
10LEC/6 (FR)

17/03/2020

Kauwboy

20/03/2019

Melting Mellows & Hypochristmutreefuzz

21/03/2019

Barry Lyndon

Relaas, vzw Humus,
Klimaatling &
Masereelfonds
Manoeuvre &
Kunstencentrum
Vooruit

Catch#

Muziek

80

de Koer

Tot in de Stad
partners

Ciné Bambino

24

de Koer

Muziek

75

de Koer

Ciné Rio

19

de Koer

26/07/2019

Ciné Dafalgan

Ciné Rio

80

de Koer

27/07/2019

Jean D.L. + Karen Willems, Frankie, Slumberland
& Paard

Trefpunt festival
Gentse Feesten

Muziek

220

Baudelot Park

04/08/2019

Concert Soundroutes band Monterey Gent

Monterey Gent

Soundroutes

40

Citadelpark

Trefpunt festival
Gentse Feesten

22/03/2019

Persian New Year - Hello Lente

Arshe vzw

Spontaan initiatief

80

de Koer

22/03/2019

Vertoning ‘Shadow Music’ & Concert Soundroutes band

Buren van
de Abdij vzw

Soundroutes

50

de Koer

24/03/2019

Algemene Vergadering

de Koer

40

de Koer

28-31/08/2019

Bouwzomer deel I

Gedeelde Grond actie V

40

de Koer

de Koer

04/09/2019

Forum September

de Koer

30

de Koer

28/03/2019
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Shadow World

ciné Rio

45

47

07/09/2019

07/09/2019
11-14/09/2019

Staat van de Stad #3: op zoek naar nieuwstedelijke creatie in Gent

Bij de Vieze Gasten, De Koer, De
meubelfabriek ihkv
Het Theaterfestival /
kunstenpunt

Kop noch staart: Nathan Daems Village Quartet,
Phoenician Drive & Mixmonster Menno

Seizoensopener

Bouwzomer deel II

12/09/2019

Wild at Heart

18/09/2019

Residentie

Gedeelde Grond actie V
Freddy Lee

70

180
40

Bij de Vieze
Gasten

Ciné Rio

44

de Koer

Ciné Rio

17

de Koer

Kiwi en strit

Ciné Bambino

74

de Koer

24/11/2019

Zagros

Ciné Rio

18

de Koer

26/11/2019

Cléo de 5 a 7

Ciné Rio

35

de Koer

de Koer

27/11/2019

Vuur in de oven

Oven

12

de Koer

28/11/2019

Binti (2x)

Ciné Bambino - schoolvoorstelling

171

de Koer

28/11/2019

WIPCOOP@Campo: Pitch Break: Community of
Listeners

Residentie

60

Campo

Ciné Rio

23

de Koer

Muziek

140

de Koer

de Koer

21/11/2019

Pantserkruisem Potemkin

24/11/2019

Jeanne Dielman

24/11/2019

croxhapox

Ciné Rio

74

de Koer

Bert Dockx

Muziek

150

de Koer

19/09/2019

Enter the Void

Ciné Rio

45

de Koer

22/09/2019

De gvr

Ciné Bambino

35

de Koer

28/11/2019

Robocop

25/09/2019

Infomoment De Zetting

Residentie

35

de Koer

29/11/2019

25/09/2019

Edmund Lauret & Ben Bertrand

Muziek

60

de Koer

Briktutok (Release Party), Buren, De Batteries ,
Dijf Sanders, Mattias De Craene, Rachid Laachir,
One Man Party & BorokovBorokov

26/09/2019

Bride of Frankenstein

Film Fest Gent & Kuru

Ciné Rio

7

de Koer

04/12/2019

Forum december

de Koer

30

de Koer

27/09/2019

The Omen

Film Fest Gent & Kuru

Ciné Rio

21

de Koer

04/12/2019

Gabbro & Boat

Muziek

30

de Koer

02/10/2019

Forum oktober

De Koer

25

de Koer

6-8/12/2019

Bonte Avonden

Gedeelde Grond Actie VI

250

de Koer

3/10/2019

Rumba

Ciné Rio

11

de Koer

11/12/2019

Farida Amadou & John Dikeman

Muziek

35

de Koer

05 en 06/10/2019

De Zetting

Residentie

120

De Brugse Poort

12/12/2019

Binti

de Koer

Chronocrimines

Film Fest Gent

Ciné Rio

23

de Koer

Ciné Bambino - schoolvoorstelling

50

10/10/2019
17/10/2019

La Isla Minima

Film Fest Gent

Ciné Rio

18

de Koer

19/10/2019

Standvogel

Spontaan initiatief

55

de Koer

23/10/2019

BrusselsShortFilmFestival on Tour

24/10/2019

12 Monkeys

BrusselsShortFilmFestival

Ciné Rio

27

de Koer

12/12/2019

De man die zijn haar kort liet knippen

Residentie

80

de Koer

13/12/2019

Ne mosquito pas

Ciné Rio

26

de Koer

Ciné Rio

26

de Koer

15/12/2019

Mijn naam is Courgette

Ciné Bambino

45

de Koer

17/12/2019

The Shining

het FilmAtelier van
het GPP

Ciné Rio

29

de Koer

18/12/2019

Klein Volk, Pega, 75 Dollar Bill (US)

Kraak & Kunstencentrum Vooruit

Muziek

180

de Koer

19/12/2019

Alice

Ciné Rio

31

de Koer

20/12/2019

Blikken en Blozen

Ciné Rio

150

TOTAAL

9645

25/10/2019

Het begon al bij het hekje

Gentse voorleesbühne

Spontaan initiatief

120

de Koer

26/10/2019

Huna Sounds, Susobrino & Compro oro (Album
Release)

Democrazy

Muziek

160

de Koer

27/10/2019

Storm op Komst

Ciné Rio

48

de Koer

28-31/10/2019

Klankenkamp

Zwarte Zusters

Spontaan initiatief

35

de Koer

01-11/10/2019

Klankenkamp toonmoment

Zwarte Zusters

Spontaan initiatief

75

de Koer

30/10/2019

Rob Banken & Wasdaman

Muziek

40

de Koer

30/10/2019

Vuur in de oven

Oven

12

de Koer

31/10/2019

Troll II

Ciné Rio

26

de Koer

3/11/2019

Algemene Vergadering

de Koer

65

de Koer

5/11/2019

Drommeland

Ciné rio

40

de Koer

06/11/2019

Forum November

de Koer

30

de Koer

06/11/2019

Groene Loper

Spontaan initiatief

70

de KOer

07/11/2019

de Wegpiraat en andere Deugnieten (2x)

Ciné Bambino - schoolvoorstelling

137

de Koer

07/11/2020

A Ghost Story

Ciné Rio

27

de Koer

09/11/2019

Girls go Boom (mani)fest / Brorlab, Sovay, Peach
Club (GB) & Miss Eaves (US)

Muziek

120

de Koer

13-15/11/2019

Mogelijke combinaties (Jelle Martens)

Expo

40

de Koer

13/11/2019

Spook

Muziek

65

de Koer

13/11/2019

Burden of Dreams

Ciné Rio

17

de Koer

14/11/2019

Superjuffie (2x)

Ciné Bambino - schoolvoorstelling

139

de Koer

14/11/2019

la Tortue Rouge

Ciné Rio

72

de Koer

15/11/2019

Community of Listeners - Silences

Residentie

40

de Koer

16/11/2019

MDCIII & Maurice Louca elephatine band (EG,
IT, DK)

Democrazy & Autumn
Falls

Muziek

110

de Koer

20/11/2019

Punishment Park

croxhapox

Ciné Rio

42

de Koer

21/11/2019

Monky

Ciné Bambino - schoolvoorstelling

57

de Koer

21/11/2019

Superjuffie

Ciné Bambino - schoolvoorstelling

64

de Koer

48

Kuru

GMF - de Groene
Loper

Gents Milieu Front

Girls Go Boom

Briktutok

kunstonderwijs van
het secundair kunstinstituut

49

