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Alhoewel er nog enkele struikelblokken zijn (onder andere, inderdaad,
Covid), blikken we voldaan terug op 2021. Ondanks het enthousiasme en
onze daadkracht bleek het niet mogelijk om de Koer als vanouds optimaal
te laten draaien. Dit jaar gaf echter wel de ruimte om te reflecteren en de
werking te verdiepen en verrijken. Zowel voor als achter de schermen
werden er plannen gesmeed, mooie momenten gecreëerd en - vanaf het
moment dat het opnieuw toegelaten was - werden er mensen bij elkaar
gebracht. Dansen, tafelen ontmoeten, bouwen, spelen en ontdekken.
Deze bundel tekst neemt je mee doorheen een jaar in de Koer. Weliswaar
zien we hierbij vele legendarische uitspraken, nachtelijke danspasjes,
vriendschappen, ontmoetingen, onmogelijke dromen, ellenlange
discussies en vele uitdagingen over het hoofd.
Maar bij dezen - van terugblik naar vooruitblik: de titels in het
inhoudelijke verslag die verwijzen naar de poort die zus dan wel zo
staat, zijn nu waarschijnlijk wel opgebruikt. Dus laten we die poort
maar voorgoed achterwege in 2022. Want ja, er wordt nog steeds verder
gebouwd. En ja, deze plek is nog steeds onaf.

VOORWOORD

P.S.: de kippen gaan rustig verder met hun
dagdagelijkse bezigheden, zoals vanouds.
Team de Koer
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De Koer is een bruisende creatie- en ontmoetings
plek, in het centrum van de Brugse Poort te Gent.
Het is een beweeglijk speelveld waar sociale en
artistieke projecten kunnen plaatsvinden: in
samenwerking met meerdere partners organiseert
de Koer een residentiewerking, Collectieve Acties,
een eigenzinnig film- en muziekprogramma, een
community-oven en een collectief bouwproces.Als
centrum van deze werking wordt de Koer gedragen
door een open keuken, een bruisende zaal en een
uitnodigende buitenkoer.

OVER DE KOER
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De Koer wordt als een common gedragen door en
verbeeld vanuit een open en diverse gemeenschap.
De werking krijgt immers vorm in dialoog met
verschillende werkgroepen die zich elk engageren
voor bepaalde delen van de algemene werking.
Het hart van deze werking is het forum: dit is
een maandelijkse bijeenkomst waarop iedereen
elkaar ontmoet en waarbij ieders plannen met
elkaar gedeeld kunnen worden. Op deze manier
hoopt de Koer een plek op te bouwen waarbij
zowel de werking als het programma eenzelfde
draagvlak delen; een plek, dus, die door middel van
samenwerking tot stand komt.
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De Koer is een kleinschalige, multidisciplinaire,
artistieke én sociale werking in het hart van de Brugse
Poort te Gent. De Koer maakt plek voor experiment en
hoopt spel, reflectie en actie aan te moedigen. Het is een
collectieve en duurzame plek, die voortdurend in bewust
onafgewerkte staat verkeert.

DE KOER IS EEN ARTISTIEKE EN SOCIALE
PLEK WAAR OP SERIEUZE WIJZE
GESPEELD WORDT MET IDEEËN, MET
METHODIEKEN EN MET DE RUIMTE ZELF.

GRONDSLAG

De Koer is een speelplek: een uitvalsbasis voor
creativiteit en spontaniteit waar mensen, al dan
niet doelgericht, mogen proberen, experimenteren,
doorlopend herbeginnen en voortdurend de spelregels
kunnen veranderen of heruitvinden. Voor de Koer is
spel een prikkelende en laagdrempelige werkwijze die,
zo geloven we, een middel tot emancipatie kan zijn. In
dit spel zoeken we verbinding in diversiteit en zetten we
verbeeldingen om in realiteit.

DE KOER IS DUURZAAM EN DRAAGT
ZORG VOOR DE RUIMTE, DE OMGEVING,
HAAR PARTNERS EN GEBRUIKERS.
De Koer is nooit af: het heeft een open, transparante,
flexibele en co-creatieve structuur die de plek duurzaam,
levendig en relevant houdt. De Koer streeft naar een
solidaire, diverse, duurzame en ethisch verantwoorde
praktijk en hoopt op deze manier ook anderen aan te
zetten tot gelijkaardige streefdoelen.
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DE KOER IS EEN AUTONOME EN
KRITISCHE PLEK DIE MEE VORM WIL
GEVEN AAN ONZE SAMENLEVING.
De Koer, als denkplek, biedt een platform aan ‘het
politieke’: dit door het opdoen van inzichten van elkaar,
door de praktijk van gedeelde besluitvorming, door te
reflecteren over de maatschappelijke ordening én door
initiatieven op poten te zetten die de bestaande orde
in een andere richting duwen. De Koer waakt hierbij
over het behouden van het vooropgestelde dialoog: een
dialoog die interactief, collectief en kritisch dient te
zijn, die vorm krijgt vanuit de praktijk en die bewust
dient te blijven van ongelijke maatschappelijke posities,
verschillende belangen en bestaande machtsstructuren.

DE KOER IS COLLECTIEF GOED, EEN
OPEN PLEK DIE GEMAAKT, GEDRAGEN
EN VERBEELD WORDT DOOR DE
GEMEENSCHAP.
De Koer is een gemeenplaats die verbindt en die voor
iedereen leesbaar en toegankelijk wil zijn. De Koer
biedt ruimte aan verschillende generaties, groepen
en culturen; door hen samen te brengen hopen we
gemeenschappen mee op te bouwen.
Meer informatie
www.dekoer.be/grondslag
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WERKING 2021
Met deze terugblik in vogelvlucht
nemen we je mee doorheen een
jaar in de Koer, gedreven door
de verschillende projecten en
werkgroepen. We lichten hierbij
één activiteit per project uit
(Ciné Rio / Bambino, den Oven,
Muziek, Collectieve Acties,
Soundroutes, Residentiewerking,
Bouwspeelplaats en de Keuken).
Voor een uitgebreid overzicht, zie
pagina 55 of bezoek
www.dekoer.be/archief.
de koer
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VOORJAAR

Met het ene Covid-jaar nog maar net
achter de rug, begon ook 2021 helaas
noodzakelijkerwijs achter gesloten
deuren. De eerste maanden van het
jaar bleken een luwe periode: het
publieke programma lag stil en alles
ging even trager. Desondanks werd
er achter de schermen geklonken op
het nieuwe jaar en zinderden er reeds
grote en kleine plannen.

In deze luwe periode verzamelden
er zich buurtbewoners rond den
Oven om in stilte brood te bakken.
Ciné Bambino liet i.s.m. JEF festival
de koer
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de allerkleinsten genieten van film
in hun thuis-cinema. Kunstenaars
Jürgen De Blonde en Stijn Demuynck
lieten zich inspireren door het
gebouw en creëerden soundscapes in
het kader van Week van de Belgische
Muziek. En traag maar gestaag werd
er verder gebouwd: stenen, houten
balken en vijzen kregen stuk per
stuk elk een nieuwe plaats. De zaal
werd gevuld met livestreams van
o.a. Peenoise en John Ghost. We
spijkerden bovendien een geel vel
papier aan de poort: de Koer maakt
zich op om nog meer Koer te worden.
Langzaamaan bereiden we ons voor
om de werking van de Koer compleet
te hernemen. De lente doet zinderen.
De residenten vonden hun weg in
de Koer. Azam Masoumzadeh dook
in de geschiedenis van de Brugse
Poort en vond overeenkomsten met
de buurt Qazvin Port in Teheran. Ze
bracht deze twee werelden samen in
An archive of imaginary conversations
between distant neighbourhoods,
door middel van denkbeeldige
7

conversaties tussen de plekken en
hun inwoners. De buurten hebben
op veel vlakken veel gelijkenissen
– maar het zijn ook ook werelden
op zichzelf. Katinka de Jonge nam
de buurt mee op sleeptouw met
Ruimten Rondom: tijdens deze
wandelingen zochten de deelnemers
het groen en de bijbehorende
verhalen op. FaBRECOLLECTIV.
bokste een heuse bootcamp ineen,
met hiphop als drijvende kracht.
Bovendien cureerden ze één van de
Zondag Acht Dagen-middagen. Hun
traject rondden ze af in Kasaba (de
Meubelfabriek) met een live CCTV.
Met Gevleugeld brachten we zeven
opeenvolgende zondagochtenden
jazzmuziek naar de huiskamers. In
samenwerking met OORT en Klara
nodigden we jong jazztalent uit om
zich uit te leven op een vleugelpiano.
Zo verwelkomden we Hendrik
Lasure, Keenroh, Frank Oliver James
& Cedric de Lat, Annelies Monseré,
de koer

jaarverslag 2021

Elouise Trio, Nina Kortekaas & Soet
Kempeneer, en Wouter Van Den
Broeck in de opnamestudio.
De ontmanteling ging van start langzaamaan verdween steen per
steen een stukje van de Koer. De
bouwspeelplaats die de Koer is
diende als inspiratiebron voor enkele
kunstenaars: zo baande de tape-loopinstallatie van DAUW zich een weg
door de ruwbouw. Renée Pevernagie
tekende daarnaast met houtskool
minutieus een ruimtelijke stand van
zaken. Samen met teksten van Diede
Roossens werd deze reeks tekeningen
uiteindelijk gebundeld in het boek de
ontmanteling.
Begin mei is het eindelijk zover:
met de meest eerlijke titel die er al
is geweest (‘de Koer op een Kier’)
nodigden we vier zondagen op een rij
opnieuw gezelligheid, geroezemoes
en muzikaal geruis uit op het terras.
De bar draaide op volle toeren, de zon

scheen en allerlei activiteiten vonden
plaats: van een Walvis-Zine Club
tot wekelijkse klusdagen. De Koer
was weer de Koer in al haar buiten-,
tussen- en open ruimtes.
In de aanloop naar de zomer werd
er verder gebouwd met dank aan de
vele helpende handen: het dak ging er
letterlijk af! Ondertussen zette Ciné
Rio een heuse openluchtcinema op
poten en mochten we klinken op
5 jaar erfpacht!
Ook dit jaar bewezen we dat we
goed zijn in dingen verplaatsen,
op het palmares van 2021 staan:
een walvisboot vol muzikanten op
de wateren van Vlaanderen, In de
buik van de stad: een walvis, i.s.m.
Werkplaats Walter, Dear pigs,
Futurefarmers, alsook een boom: Die
malle Jan.
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TI’S HIER SCHOON VANDAAG.
— Lode
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ZOMER

De zomer raast door de Koer (ofwel:
de poort staat open) - de schoonste
werf van Gent in haar volle glorie
werden dankbaar overladen met
zon. Zoals onze jonge traditie het
voorschrijft, bouwden we met veel
helpende handen verder aan de plek
gedurende 4 intensieve bouwweken.

De zomer raast door de Koer (ofwel:
de poort staat open) - de schoonste
werf van Gent in haar volle glorie
werden dankbaar overladen met
zon. Zoals onze jonge traditie het
de koer
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voorschrijft, bouwden we met veel
helpende handen verder aan de plek
gedurende 4 intensieve bouwweken.
Met de geur van brood in de lucht
beten we de spits af van het zomerse
publieksprogramma: tijdens het
ovenweekend konden residenten
nieuwe visies op de buurt met
elkaar delen, de afbraak diende als
scenografie voor de voorstelling
(Dis)placed interventions van Elly
Van Eeghem, Renée Pevernagie
presenteerde het boek de ontmanteling,
er werd een schaaktoernooi
georganiseerd en wij maakten ons
klaar om - voor de tweede keer op
rij - het beste langdurige feest van de
zomer te vieren: Zondag Acht Dagen.
Tien weken lang genieten van een
overvolle Koer dus: borden vol geuren
en smaken, een zonovergoten sfeer,
de vrijwilligerswerking op volle
toeren en muziek die raast over het
terras.
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WE GAAN VRIENDEN MOETEN
WORDEN MET DE KATTEN.
— Max
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NAJAAR

Na afloop van een mooie zomer
gingen we wagenwijd het najaar
tegemoet! De cadans die er precorona was werd weer op gang
getrokken. Zowel voor- als achter
de schermen organiseerden de
verschillende projecten zich weer
volgens een wekelijks ritme.
De cinema-werkgroep vulde het
grote scherm voor grote én kleine
mensen: een wekelijkse Ciné Rio op
donderdagavond, een maandelijkse
Ciné Bambino en Ciné Matinee op
zondag. Klinken op het jaar deden ze
met 22 vertoningen op 5 verschillende
locaties, met gemiddeld 37,5 bezoeker
per film (én 3 palmboomtattoos).
De Bouwspeelplaats stak iedere
donderdagmiddag de handen
uit de mouwen: kleine klusjes
werden opgelost en grootse
scenografieën werden in elkaar
gebokst. Regelmatig werd er een
werfvergadering georganiseerd
waarbij herontwikkelingsplannen en
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bouwdromen werden besproken met
een betrokken groep bouwers.
De groep van den Oven bakte, naar
goede gewoonte, iedere laatste
zondag van de maand brood en
anders lekkers. In samenwerking
met VOEM werd Breadtalks
georganiseerd, een introductie in het
maken van lahmacun.

De muziek-werkgroep nodigde
wekelijks muzikale talenten uit op
het podium, onder andere An Pierlé
Quartet en Frankie Traandruppel
lieten de vernieuwde zaal zinderen
met hun klanken.
16

Het Soundroutes-traject werd in
stijl afgesloten, met een bootcamp,
waarbij artiesten uit Spanje en
Italië de lokale scene vervoegden.
Er werd een videoclip gemaakt en
onder begeleiding van Wietse en
Fatih van Graffiti vzw repeteerden
de artiesten 3 dagen lang in De Vieze
Gasten, om tot slot hun performances
te presenteren op het slotfeest in
BROEI.
De residenten werkten gestaag
verder en deelden hun projecten
op regelmatige basis met een breed
publiek. Er werd ook een Open Call
gelanceerd voor een nieuwe groep
residenten. De jury, bestaande uit
Haider Al Timimi, Max Pairon, Clara
Vankerschaver, Elly Van Eeghem,
Steve Salembier en Gerard Herman,
wierp het oog op alle inzendingen
en stelde een nieuwe groep samen.
Welkom Suzanne De Baene, Liesbeth
Henderickx, Michiel Soete en Ehsan
Yadollahi!
de koer
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Een nieuwe werkgroep verzamelde
zich in de keuken. Initieel stond
de keukenploeg vooral ten dienste
van het publieksprogramma, zoals
o.a. tijdens Zondag Acht Dagen: toen
voorzagen zij honderden borden
vol vegetarisch lekkers, en kookten
ze wekelijks voor het Koervolk. Nu
ontstond er echter het idee om ook
eigen activiteiten te organiseren. Zo
zal Spijs & Drank, het maandelijks
diner van de keukenploeg, voortaan
de Koer vullen met geuren en
kleuren. Er werden reeds 2 edities
georganiseerd waarbij iedereen
werd uitgenodigd om mee aan te
schuiven aan de lange tafel. Dit
momentum grepen we aan om de
keuken beter te organiseren en
de rollen te verdelen, dankzij een
regelmatige keukenvergadering.
Daarnaast planden we een aantal
workshops i.s.m. Velt! om de
keukenploeg de kans te geven om
bij te leren over planning, hygiëne,
materiaal enz.

Daarnaast nam een groep studenten
van KASK School Of Arts hun
intrek in de Koer. Enkele weken
diende de plek als uitvalsbasis voor
hun praktijklessen. Bal Mundial
verwelkomde al dansend zondag.
Natuurlijk waren er ook nog de
vaste waardes, zoals het maandelijks
Forum, een bijeenkomst waarbij je
een inkijk kunt krijgen in alles wat
ruist en bruist achter de schermen
van de Koer. We delen de sluimerende
plannen en organiseren de plek in
samenspraak, dit blijft de drijvende
kracht achter de werking van de
Koer. Het Forum is hét moment
waarop Koervolk, buren, partners en
geïnteresseerden samenkomen.
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Achter de schermen ontstaat
langzaamaan nog een nieuwe
werkgroep rondom de tuin, samen
ontdekken ze de aarde en het groen,
al uitkijkend naar de lente bereiden ze
zich voor om vanaf 2022 hun werking
verder uit te spitten. En ook Ciné
Rio en Ciné Bambino verwelkomen
nieuwe drijvende krachten in hun
werking.
Ondanks de vlotte start van
het najaar ronden we de laatste
maand van het jaar opnieuw af
met enkele annuleringen in het
publieksprogramma door corona.
Zo keken we o.a. uit naar het
spetterende feest Too Sushi For My
Pony - Party dat jammer genoeg werd
uitgesteld naar het voorjaar van
2022. Desondanks blikken we terug
op een bruisend de Koer-jaar met
dank aan de vele helpende handen,
het nieuwsgierige publiek en de
drijvende krachten.
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TOILETTEN GAAN ER ALTIJD ZIJN,
GEEN ZORGEN MAKEN.
— Wiebe
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UITGELICHTE
ACTIVITEITEN
Collectieve Actie

DIE MALLE JAN
zondag 30 mei
Die malle Jan, een eik van 22 meter lang
wordt met paarden, een kar en meer dan 50
enthousiastelingen verplaatst van Beerlegem naar
Merelbeke. Met dit ‘uitzonderlijk vervoer’ worden
toevallige passanten uitgenodigd stil te staan
bij de vraag hoe we omgaan met grondstoffen
en immaterieel erfgoed. I.s.m. Kunstenplatform
PLAN B en WALPURGIS.
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Ciné Rio

DESPERATELY SEEKING
SUSAN
donderdag 10 juni
Openluchtcinema voor filmliefhebbers en
nachtraven. Op het programma: een terras
met 80’s soundtrack mixes én een drankje, en
na zondsondergang genieten van een staaltje
identiteitsverwarring. Desperately Seeking Susan
neemt je mee in de wereld van New Yorkse
gangsters én sprookjesromantiek. Een film die
goochelt met genre- én genderverwachtingen.
I.s.m. Cinea en Kuleshov.
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den Oven

ХЛЯБ BROOD PAN
EKMEK  زبخBREAD PAIN
 نانCHLEB
Bouwspeelplaats

BOUWWEEK II
woensdag 23 juni t.e.m. zondag 27 juni
Samen steken we opnieuw de handen uit de
mouwen: de Koer transformeert tot werf. Het
dak gaat eraf! We starten met het strippen van
de middenbouw tot enkel de bakstenen muren
overblijven. Al het vrijgekomen materiaal wordt
grondig gesorteerd en gebruikt als basis voor een
zomerpodium. Alles wat rondslingert of muurvast
zit zal bewegen!
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zaterdag 17 juli & zondag 18 juli
De temperatuur in de Koer gaat een weekend lang
de hoogte in! Op zaterdag wordt er brood gebakken
uit alle uithoeken van de wereld: van Senegal tot
Polen, van heerlijk hartig naar zalig zoet. Iedereen
is welkom om zijn eigen brood te bakken, zich
te laten inspireren door het receptenboek of de
Preptalks. In het Kinder Bakatelier worden koekjes
gebakken. Op zondag heten we de dag welkom met
een brunch vol zoetigheden en baguettes.

ZONDAG ACHT DAGEN
zondag 18 juli t.e.m. 19 september
Vier de zomer op de Koer!
Tien zondagen lang verwelkomen we je graag met
muziek, zon, drankjes en heerlijk eten. Een gevuld
zomerterras met concerten en randgewoel. Klink
samen op de laatste dag van de week!
I.s.m. Soundroutes, Girls go BOOM, Voem, Veggie
= Halal, Averroes - De Bijenkorf, Gentertainment
(vzw Jong), De Rode Lotus, Goeste Majeur,
FaBRECOLLECTIV., Bal Mundial, Kastanjestraat
Rommelmarkt en KRAAK.

I.sm. Veggie = Halal, Voem, vzw Jong, De Rode
Lotus en Goeste Majeur.

23

Muziek

ABER DAS WORT HUND
BELLT JA NICHT, NOOIT
OPGEVOERD TONEEL
& PLAYING WITH
STANDARDS TRIO
woensdag 8 december

Soundroutes

BEHIND THE DECKS HIP
HOP SPECIAL
vrijdag 22 oktober
Een hiphopavond vol muzikaal talent. Op
het programma: Casella, Soundroutes,
FaBRECOLLECTIV. en DJ Kisa. I.s.m. BROEI,
Graffiti vzw en Hip Hop Hooray.
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Samen met Troika, een collectief van muzikanten
die ruimte creëert voor avontuurlijke muziek,
bieden we een mix tussen film, muziek en theater
aan.
Aber das wort hund bellt ja nicht is een meer-danportretfilm van het befaamde Schlippenbach Trio.
De dialoog tussen film en muziek overstijgt het
medium, en neemt ons mee in de jazzgeschiedenis.
Tibaldus onthult Nooit opgevoerd toneel, een
inkijk in de coulissen van hun collectieve
werkprocessen. Ze delen een reeks notities
over de gedachtestroom van een toeschouwer:
kijkersmonologen, poëtische vertellingen
die een eigenzinnige blik op theater en de
acteur ontrafelen. Playing with standards trio
improviseert met microtonaliteit en afwijkende
jazzmelodieën. Een muzikale vervreemding van
wat eerder gekend was.
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Residentiewerking

RUIMTEN RONDOM
Met het project Ruimten Rondom verdiept Katinka
de Jonge zich in de relatie tussen de buurt en
de tuinen, parken en plantsoenen. Niemand is
tegen bomen, en hoe worden groenstructuren
ingezet om de wijk op te fleuren? Is dat groen wel
voor iedereen? Welke soorten groeien er? En hoe
denken de buurtbewoners zelf over de bomen en
planten die hen omringen?
Via wandelingen brengt Katinka het groen in
kaart en verzamelt ze verhalen van buurtbewoners
en beleidsmakers over deze zwijgzame
medebewoners die met hun wortels, bladeren,
sprietjes, takken en bloemen mede de eigenheid
van de buurt bepalen. Alle observaties, verhalen,
foto’s en gevonden voorwerpen van onderweg
worden nu gebundeld in een publicatie, die ook
over veel niét gaat. Maar wel je route bepaalt. Aan
jou om de gaten in te vullen.
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de Keuken

SPIJS & DRANK
zaterdag 11 december
De keuken vult wederom de Koer vol geuren
en kleuren. Schuif aan bij een winters diner vol
feestelijke klassiekers in een lokaal en biologisch
jasje. Dé manier om op te warmen voor de
eindejaarsetentjes-marathon!
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EEN LATE NIEUWJAARSBRIEF
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Dag trawanten van de Koer,
handlangers in cultuur,
recidivisten in kunst, spel en ontmoeting,
Een nieuwe jaarflap dient zich aan op de kalender.
Slechts een goede vijftig weken scheidt ons van
een volgende winter. Tijd genoeg om ons profiel
te besmetten en bemesten met een hoop muziek,
films, lekker eten en hier en daar een goed gemikte
baksteen of schep gedeelde grond. Dra mogen ook wij
nieuwe bendeleden, vermomd als residenten, inwijden
in de obscure praktijken van de Koer. Of is het
omgekeerd? In elk geval, kruit en kogels te over om
het komende jaar mee te kunnen terroriseren.
— nopens de infrastructuur
Ik geef toe, het is me er soms wel een zootje,
ginds op de Koer. Er valt wel het één en ander aan
op te merken. Alvast is er op 02/02/22 om 22:22 een
nachtelijke seance in bijzijn van alle duiven en
katten, om het te hebben over hun ongepaste gedrag
en de achterstallige huurgelden. Hoe-roe, hoe-roe
koert den holenduif.
Bijzonder bedachtzaam en met het nodige wantrouwen
in de vooruitgang, gaan we aan de slag om van ons
bolwerk een stevig gefundeerde uitvalsbasis te
maken voor ieder die ons genegen is én ieder die
het lidgeld tijdig betaalt. Elkeen die in staat
is een schup, truweel of slagschroefmachine te
de koer
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bedienen, meldt u! We rekenen op jullie, makkers,
om tijdig ten tonele te verschijnen en de Koer bij
te staan in haar strijd tegen verval.
De komende vier weken, alvorens het rijkgevulde
programma af te trappen, geven we de bouwwerken een
stevige schop onder de kont.
— nopens het beleid
Ik geef toe, het is me er soms wel een zootje ginds
op de Koer. Er valt wel het één en ander op aan te
merken. Alvast is er op 02/02/2022 om 20:00 een
avondlijk conclaaf in bijzijn van alle bendeleiders
en dé capo di tutti capi bijgenaamd ‘de Nieuwe’. We
bespreken de reeds uitgestippelde koerswijzigingen
en klinken op de buit van vorig jaar.
Schurken, schavuiten en schobbejakken, komt in
grote getale om u te laven aan de kroes met vele
oren. Wij vragen zoals gewoonlijk jullie maskers
niet te vergeten.
— nopens u
Ik geef toe, het is me er soms wel een zootje. Er
valt wel het één en ander op aan te merken. Alvast
wens ik jullie een vruchtbaar jaar waarin liefde en
vriendschap mogen heersen.
kwinkslag, Wiebe
knipoog, de Koer
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VASTE GEBRUIKERS
& EENMALIG
GEBRUIK-VERHUUR /
SPORE GEVEN
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De Koer is een site van 2000 m² die we zo
intensief mogelijk willen gebruiken; dit zowel
om de inhoudelijke doelstellingen te kunnen
realiseren, als om eigen inkomsten te generen die
tegemoet komen aan onze begroting.
Hoewel we het gebouw bij aanvang van de
erfpacht in zeer slechte staat aantroffen zijn
we erin geslaagd de voorbije jaren steeds meer
ruimtes bruikbaar te maken, dankzij allerlei
ingrepen om de infrastructuur in stand te houden
en op te lappen. In die tijdspanne hebben we
een diverse groep vaste huurders en regelmatige
gebruikers rondom ons weten te verzamelen.
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VASTE BEWONERS EN GEBRUIKERS
Winkel Akker & Ambacht

Appartement

Akker & Ambacht opende reeds in juli 2016 haar
deuren, in de winkelruimte aan de straatkant. De
buurtkruidenier werkt volgens het LEFT-principe:
lokaal, ecologisch en fair trade. In 2018 kende de winkel
een uitbreiding: Plant, een stadstuinwinkel, werd
toegevoegd.

De Koer verhuurt al sinds het begin van de jaren 2000
een appartement. Bij de aanvang van de erfpacht nam
vzw De Vergunning de rol als verhuurder over van de
erfpachtgever.

Meer info: https://akkerenambacht.be

Kantoren Labo VZW
LABO vzw is een beweging voor kritisch burgerschap.
Ze willen de mensen versterken die vandaag werken
aan een meer solidaire, inclusieve en duurzame
samenleving voor morgen. LABO is ook een
letterwoord. Het staat voor “Leren, Ageren, Bewegen
en Organiseren” – werkwoorden die uitdrukken hoe zij
onze strijd voor sociale rechtvaardigheid vorm geven.
De Kantoren van Labo zijn gehuisvest op de tweede
verdieping van de voorbouw van de Koer.

Goeste Majeur
Muziekhuis Goeste Majeur is een initiatief van enkele
professionele muzikanten die muziek toegankelijk
en beschikbaar willen maken voor iedereen. Dankzij
vzw Stadsmuzikanten krijgt hun werking in de Brugse
Poort structurele financiële steun van het Stedenfonds.
Sinds de zomer van 2017 repeteert Goeste Majeur op
regelmatige basis in het café van de Koer. Ook in de
voorbije periode van 2020, steeds wanneer de Covidmaatregelen dit toestonden, was Goeste Majeur te
vinden in de Koer.
Meer info: https://www.goestemajeur.be

Meer info: https://labovzw.be

Ateliers

Averroes VZW

Twee kleinere ruimtes in de Koer worden aangeboden
als atelierruimte. Na het plaatsen van een open oproep
werden de ruimtes ingevuld door respectievelijk een
kunstenaar, die op locatie bleef tot in de zomer, en een
student architectuur.

Meer dan ooit leven we in een gekleurde samenleving.
De ontmoeting tussen deze verschillende culturen en
levensbeschouwingen is fascinerend en verrijkend,
maar kan voor sommigen ook beangstigend zijn. Om
deze reden wil Averroes vzw permanent de focus
leggen op het genereren en verbinden van deze
multiculturele en/of confessionele verschillen. Dit doet
ze in functie van het creëren van een verdraagzame,
gelijkwaardige en rechtvaardige maatschappij.
Averroes vzw huurt een ontmoetings- en werkruimte
in de Koer.
Meer info: https://averroesvzw.be

de koer
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EENMALIG
GEBRUIK
De ruimtes van de Koer zijn ook beschikbaar voor
eenmalig gebruik. Op vrije momenten kunnen
verenigingen, organisaties en buurtbewoners het
café, de grote zaal en de vergaderzaal huren voor
hun culturele, sociale en artistieke activiteiten.
De Koer verwelkomt kunstenaars, muzikanten,
dansers en andere creatievelingen: zo kunnen zij
ter plekke bijvoorbeeld voorstellingen organiseren
of repeteren. Ook kunnen buurtbewoners de
zalen gebruiken voor bepaalde privé-activiteiten.
Uiteraard is het zo dat onze eigen programmatie
voorrang krijgt, en natuurlijk gaat onze voorkeur
daarnaast uit naar sociale, culturele en artistieke
activiteiten die onze visie onderschrijven. In 2020
verhuurden we op deze manier een twintigtal keer
één of meerdere ruimtes van de Koer; in andere
jaren, waarin we niet gehinderd werden door
Covid, was dat minstens dubbel zoveel.
Meer info: www.dekoer.be/verhuur

SPORE GEVEN
Spore Geven is een project dat gerealiseerd werd
in de Koer met steun van de Stad Gent. Het werd
op poten gezet in het kader van de projectsubsidie
Duurzame Wijken. Het doel was om een instrument
te ontwikkelen dat duurzaam gedrag en werken aan
zou sporen door het aanbieden van gedifferentieerde
prijzen voor tijdelijke verhuur in de Koer.
We kunnen als burger of als organisator van events
natuurlijk steeds inzetten op duurzaamheid,
maar met Spore Geven hopen we een hefboom te
ontwikkelen die het ons mogelijk maakt om (in)
direct meer mensen en organisaties zélf aan te
zetten tot duurzaam gedrag. Duurzaamheid is in
de Koer een kernwaarde: zo focussen we ons op
circulaire economie, lokale netwerken, eerlijke
vergoeding voor alle betrokkenen, eerlijke handel,
respect voor onze buren, … Dit zijn allemaal zaken
waar we in geloven, maar die we echter niet op ons
eentje kunnen verwezenlijken.
De vragen die we ons in de Koer stellen zijn dan
ook de volgende: hoe kunnen we ervoor zorgen dat
er in onze wijk iets ontstaat waardoor organisaties
en bewoners elkaar aanzetten tot duurzaam
gedrag? Hoe zorgen we er daarbij voor dat dit niet
blijft bij een eenmalige inspanning? Hoe kunnen
dit duurzame gedrag bovendien belonen?
De Koer is een sterke voorstander van
samenwerking, van samen leren. We kunnen onze
doelen immers enkel waarmaken als we meer
mensen weten te inspireren, als iedereen aan
hetzelfde zeil trekt. Om dit te stimuleren en om
duurzaam gedrag te belonen, hopen we huurders
een korting aan te kunnen bieden op de huur van
onze zalen, als zij zich in ruil daarvoor toeleggen
op duurzaam gedrag. Daarom hebben we een
vragenlijst ontwikkeld die dergelijke duurzame
acties objectief en controleerbaar kan meten en
aantonen, en die bovendien praktisch in gebruik
is. Dit instrument wordt ingezet tijdens de
huurprocedure, via www.dekoer.be/verhuur.
Meer info: www.dekoer.be/spore-geven
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COMMUNICATIE
INCLUSIVITEIT
De Koer communiceert helder en
rechtuit. Waar nodig wordt er ingezet
op meertaligheid en het gebruik van
symbolen. Om een zo breed mogelijk
publiek te bereiken wordt er zo min
mogelijk gebruik gemaakt van jargon.
Met gebruik van taalgidsen voor
inclusief communiceren stuurt het
communicatieteam waar nodig de
aanpak bij. De persoonlijke ervaring en
persoonlijke blik op de werking is een
rode draad doorheen de verschillende
kanalen, e.g. brieven, quotes, ...
Door bewust open en transparant te
communiceren over de organisatie
achter de schermen van de Koer
(beslissingsstructuur, zakelijk beleid en
inhoudelijke keuzes) werken we aan een
meerstemmig draagvlak. Transparantie
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Dankzij haar werking weet de Koer een verscheidene
groep van deelnemers, publiek en geïnteresseerden
te verwelkomen. De verschillende activiteiten die
worden georganiseerd mobiliseren elk steeds een
andere specifieke doelgroep, van kleuters uit de buurt
bij Ciné Bambino tot doorgewinterde jazzliefhebbers
bij het muziekprogramma. Door de activiteiten
zorgvuldig op elkaar af te stemmen stimuleren we
onderlinge ontmoeting en kruisbestuiving tussen de
verschillende doelgroepen. De Koer draagt zorg voor zijn

over de volledige lijn is noodzakelijk om
vertrouwen bij de vele betrokkenen te
garanderen.
We beogen financiële drempels zo
veel mogelijk weg te werken. In 2021
experimenteerden we voor Zondag
8 Dagen met het principe ‘Pay what
you can’, waarbij we aan bezoekers
vroegen om naar eigen draagkracht
bij te dragen. We hanteerden daarbij
een richtprijs die overeenkwam met
de standaard ticketprijs die we zouden
vragen. We haalden de vooropgestelde
doelstellingen, wat vertrouwen geeft
om in 2022 verder te experimenteren
en de impact op toegankelijkheid
van de werking én ticketinkomsten
te analyseren. In functie van de
resultaten rollen we dit systeem in
2023-27 verder uit.

meerstemmig, intergenerationeel en divers publiek.
In het algemeen communicatieplan van de Koer wordt
deze verscheidenheid aan projecten samengebracht.
Het doel is tweeledig: enerzijds, het werven van publiek
om deel te nemen aan de activiteiten en, anderzijds,
het bieden van een blik achter de schermen van de
werking. Er wordt zowel digitaal als analoog, intern als
extern gecommuniceerd. We kiezen steevast voor een
inclusieve, visuele en eigenzinnig aanpak.

VISUEEL

EIGENZINNIG

De drijvende kracht van de
communicatiewerking is het
visuele luik; met bewegend beeld en
foto’s hopen we de werking op een
toegankelijke en representatieve
manier te delen. Naast bewegend
beeld en foto’s, gebruiken we ook
tekeningen en symbolen. Hiermee
willen we een dynamisch beeld
weergeven en op een laagdrempelige
manier de Koer deelbaar maken.
Hiervoor werken we samen met
foto- en videografen en kunstenaars
die bijdragen aan artistieke
verslaggeving. De verschillende
werkgroepen worden actief
aangespoord bij te dragen aan het
materiaal dat vervolgens gedeeld kan
worden binnen de communicatie.

De communicatie beperkt zich niet
tot de gekende paden: zo blijven we
inzetten op onverwachte manieren
om de werking van de Koer te
verspreiden. We werken samen met
de vrijwilligers en kunstenaars om
verslaggeving en documentatie te
genereren, zoeken naar vormen en
acties die verbeeldend werven en
trachten het eigenzinnige karakter
van de Koer te omarmen. Zo wordt
er bewust ingezet op kwalitatieve en
duurzame content die vernieuwend
uit de hoek komt, aangepast aan de
noden van de algemene werking en
ieder project.
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COMMUNICATIE

Het algemene communicatieplan wordt gedeeld binnen
de common. Tijdens de overlegmomenten (e.g. Forum)
bespreken de werkgroepen het plan van aanpak met
het communicatieteam (communicatie coördinator &
grafisch ontwerper). Zo kan er per project geanticipeerd
worden op projectspecifieke uitdagingen e.g.
publieksbereik, verrijkende content gecreëerd worden
e.g. podcast, relevante partners betrokken worden en
pers aangesproken worden.
Ook de dagelijkse werking achter de schermen wordt
regelmatig gedeeld met de buitenwereld. De Koer
probeert het onzichtbare zichtbaar te maken: ongezien
werk, zoals de zorg voor de plek en de constante
dynamiek, wordt in beeld en tekst gedeeld. Daarnaast
blijven we inzetten op onverwachte manieren om te
communiceren met de brede gemeenschap rondom
de Koer en het publiek. Zo installeerden we niet
enkel een scherm waarop filmpjes worden getoond
die een blik werpen achter de schermen, maar zetten
we ook andere projecten op poten, o.a. het opstellen
van een onthaalbord aan de inkom, het ontwerpen
van een drankkaart met extra info over de Koer
etc.. De Koer bougeert in verschillende culturele
netwerken. Hier vloeien verschillende relevante
samenwerkingsverbanden uit voort, en deze zorgen
ervoor dat verschillende groepen mensen zich ‘thuis’
voelen én dankzij een mondelinge toelichting ook hun
weg vinden naar de Koer.
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De Koer kiest daarnaast voor een meerschalige
geografische aanpak. De Koer wil zich verankeren in
de buurt en zich artistiek profileren op stedelijk en
landelijk niveau. Die aanpak wordt weerspiegeld in onze
communicatie. We stemmen de communicatie zowel af
op de wijk en de stad als op Vlaanderen. Op lokaal niveau
investeren we op het vlak van communicatie ook sterk
in samenwerkingen met partners als Voem vzw, Trafiek,
Averroes, vzw Jong, … Naast sociale verankering bereiken
we daarmee een breder publiek en worden we mee
opgenomen in hun (buurtgerichte) communicatiemolen.
Ook op stedelijk niveau gaan we belangrijke
samenwerkingen aan, waarmee we ons bereik vergroten.
Zo zijn we onder andere mede-initiator van het ‘Tot
in de stad!’-project, waarmee we ons engageren om de
samenwerking, reflectie en zichtbaarheid naar een hoger
niveau te tillen. Verder werken we met tal van andere
Gentse partners samen om de Koer ook van een degelijke
stedelijke verankering te voorzien. Op bovenlokaal
niveau investeren we eveneens in samenwerkingen en
uitwisseling.
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COMMUNICATIEKANALEN

SIGNALISATIE

Om een divers en breed publiek te bereiken op zowel lokaal als
bovenlokaal niveau worden verschillende kanalen ingezet:

Via verschillende dragers verduidelijken we de
plannen en werking van de Koer fysiek op de site. Zo
vind je aan de inkom een bord met informatie over
de algemene werking met het programma en duiden
we naast de werfzone de ruimtelijke stand van zaken
i.h.k.v. de herontwikkeling. Naast het informatieve
luik maken we op de site ook plaats voor artistieke
bijdragen, e.g. affiches met fotografische beelden en
tekstuele interpretaties.

WEBSITE

DRUKWERK

(2500 actieve bezoekers per maand) platform om
het publiek programma, de verschillende projecten
en archief van de werking te ontdekken. Daarnaast
kondigen we alle evenementen ook aan op de online
kalender UiT in Vlaanderen.

Het stokpaardje van onze offline communicatie zijn
de flyfiches die driemaal per jaar verspreid worden.
De druk hiervan volgt het jaarritme van de Koer.
Met het drukwerk besteden we aandacht aan de
zichtbaarheid in de buurt, op culturele plekken en
in het straatbeeld. We drukken tweemaandelijks
10.000 flyfiches met een overzicht van alle
activiteiten die we op strategische plekken in Gent,
Antwerpen, Brussel, Kortrijk en Brugge verspreiden.
Al het drukwerk wordt verzorgd door Graphius,
een ecologische drukkerij. De verspreiding van
het drukwerk gebeurt door Texmex affichage.
Bij specifieke evenementen voorzien we extra
drukwerk, zoals postkaarten en affiches in overleg
met de werkgroepen. Archief Drukwerk

www.dekoer.be

SOCIAL MEDIA
Via o.a. Facebook (10.000 volgers) en Instagram
(2.900 volgers) delen we op dagelijkse basis content
over de Koer. Iedere activiteit wordt gedeeld op
de social media kanalen, levendig gehouden én
gepromoot via betaalde advertenties indien nodig.
Dankzij de social media-kanalen hebben we ruimte
om publiek te werven, maar kunnen we ook de trage
processen en samenwerkingen die plaatsvinden op
de Koer zichtbaar maken.
Facebook: www.facebook.com/deKoerGent
Instagram: www.instagram.com/dekoergent

De geïntegreerde transversale werking en
communicatie van de Koer werkt. We merken dat
verschillende Vlaamse culturele spelers ons als een
inspirerende praktijk ervaren. Onze nieuwsbrief,
social media kanalen en website worden bezocht en
gevolgd door actieve sleutelfiguren uit het Vlaamse
culturele veld. Het traject dat we afleggen willen we
delen met organisaties, overheden, onderzoekers en
sleutelfiguren.

NIEUWSBRIEF
Iedere drie weken versturen we een nieuwsbrief naar
meer dan 4000 ingeschreven e-mailadressen. In
de nieuwsbrief lichten we enkele activiteiten uit en
delen we een blik achter de schermen.
Uitgelicht op 17 november 2021:
www.mailchi.mp/dekoer/uitgelicht-8050552
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INTERNE
COMMUNICATIE
Om de werkgroepen op elkaar af te
stemmen en elkaar te informeren over de
projecten wordt er gebruik gemaakt van
verschillende kanalen (digitaal en fysiek)
en organiseren we op regelmatige basis
overlegmomenten.

KOERVOLK-NIEUWSBRIEF
Tweewekelijkse interne mailing naar meer dan 350
vrijwilligers, ter mobilisatie en informatie.
www.koervolk.dekoer.be/nieuwsbrief

FACEBOOKGROEP
Informele groep ‘achter de schermen’ met +- 350 leden.
www.facebook.com/groups/1737275839844852

WERKGROEPOVERLEG

KOERVOLK-WEBSITE
Overzicht van de vrijwilligersplanning, praktische
informatie en administratie over de werking. Archief van
overlegmomenten en Koervolk-nieuwsbrieven.
www.koervolk.be

MEER INFORMATIE
Website: http://dekoer.be
Facebook: https://www.facebook.com/deKoerGent
Instagram: https://www.instagram.com/dekoergent

Maandelijkse samenkomst met stakeholders van de
werkgroepen en geïnteresseerde nieuwe vrijwilligers.
Overlegmoment en werving van vrijwilligers en publiek.
De drijvende kracht achter de Koer, als plek waar aan comanaging en gedeeld auteurschap wordt gewerkt.
Forum 1 december 2021: www.dekoer.be/
programma/forum-december-bijeenkomst/

Nieuwsbrief
De Koer - Uitgelicht 23/12/2020
https://mailchi.mp/00b1f0406cc0/uitgelicht
De Koer - Uitgelicht 8/10/2020
https://mailchi.mp/ebca5205abf7/uitgelicht

OP DE SITE

Link naar poster Z8D
https://dekoer.be/wp-content/uploads/2020/07/
ZondagAchtDagen_A2-724x1024@2x.jpg

Via een ad-valvas werven en informeren we
geïnteresseerden om aan te sluiten bij één van de
werkgroepen en/of overlegmomenten.
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Wekelijks informeel ontmoetings- en uitwisselingsmoment
waarbij vrijwilligers, kunstenaars, team, raad van bestuur, …
worden uitgenodigd om aan te sluiten.

Iedere werkgroep overlegt samen volgens eigen ritme en
communiceert via een platform naar keuze. Zo gebruikt
de Keukenwerkgroep een WhatsAppgroep, terwijl Ciné
Rio een besloten Facebookgroep hanteert.

FORUM

de koer

GEMEENSCHAPPELIJK
EETMOMENT

Link naar flyfiches
https://dekoer.be/flyfiches-2020
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NETWERK EN
PARTNERS

Met de Koer kiezen we voor een meerschalige
geografische aanpak. De Koer wil zich sociaal verankeren
in de buurt, artistiek verknopen op stedelijk en landelijk
niveau en ambieert om zich als een pilootproject
‘artistieke werking geïnspireerd op de commons’
te vernetwerken en zich te profileren buiten de
landsgrenzen.

SOCIALE VERANKERING
IN DE BUURT
De Koer is een gemeenplek die verbindt en voor iedereen
leesbaar en toegankelijk wil zijn. De voorgeschiedenis
als grassroots-initiatief in tijdelijke invullingen - eerst
‘de Meubelfabriek’ en vervolgens ‘de Binnenweg’- zorgde
voor een draagvlak binnen de Brugse Poort en droeg bij
aan de groei van een open gemeenschap.
De Koer streeft naar een solidaire, diverse, duurzame en
ethisch verantwoorde praktijk en wil die besmettelijk
maken. De plek is een bedrijvige uitvalsbasis voor
kunstenaars, burgers, vrijdenkers en wereldverbeteraars.
We doopten deze groep mensen om tot Koervolk. Zij
nemen als co-eigenaar de gedeelde zorg van de werking
op zich en bepalen mee de koers van de organisatie. Via
verschillende werkgroepen engageert het Koervolk zich
om bepaalde delen van de werking verder uit te bouwen.
De site wordt collectief ontwikkeld door de
Bouwspeelplaats, waar - tussen het vijzen en verzagen
door - een netwerk van informeel leren met een grote
gedeelde verantwoordelijkheid is ontstaan. De keuken-,
tuin- en ovenprojecten gaan aan de slag met voeding als
gemeenschapsvormende hefboom: we delen recepten en
gewassen, verdiepen ons in het bakkerserfgoed van hier
en elders, én we tafelen samen voor aanvang van elke
activiteit.
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Wijkgericht investeren we evenzeer in tal van
samenwerkingen met partners als Voem vzw, Trafiek,
Averroes, vzw Jong, Bij’ De Vieze Gasten, Labo vzw,
Massala vzw, de Meubelfabriek, … en bouwen we als lid
van het Wijkactieteam mee aan de buurt.

POSITIE BINNEN HET
ARTISTIEKE LANDSCHAP
De Koer neemt een unieke positie in binnen het
kunstenlandschap, omdat we vanuit de praktijk
sleutelen aan een organisatiemodel geïnspireerd op
de commons. Op een vrij radicale manier geven we
zowel de plek als het programma vorm vanuit het
engagement en de betrokkenheid van een diverse
gemeenschap en een veelheid aan transversale partners.
Deze vernieuwende aanpak zorgt ervoor dat de ogen op
onze werking gericht zijn. Het feit dat we als casestudy
beschreven worden in zowel het onderzoek ‘Ruimte
(maken) voor stedelijke creatie’ van Kunstenpunt
en IMPAKT van eCO-CITY en HoGent, dat
onderzoek deed naar de sociale impact van stedelijke
kunstpraktijken, getuigt hiervan. Bovendien ontvangen
we regelmatig internationale netwerken die kennis
willen maken met onze manier van werken, zoals
het internationale Refill netwerk, het internationaal
trainingsprogramma voor toekomstige artistieke
ondernemers ‘Culture Backstage’, de RESHAPE
onderzoeksgroep, ...
De komende jaren willen we deze troef verder uitspelen.
Heel wat Vlaamse cultuurorganisaties zien de fysieke
ruimte als een belangrijke (mede)speler in hun werk.
Het bewust zijn van de ruimte die je inneemt, maar
ook de zoektocht naar modellen om de ruimte te delen
en zo uitwisseling, ontmoeting en wederkerigheid te
stimuleren, vormen een dagelijkse uitdaging. In de
beleidsperiode 2023-2027 bouwen zeven organisaties
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NETWERK EN
PARTNERS

(de Koer, Timelab, 51N4E, De Republiek, Ar-tur, Het
Bos, Archipel en Cas-co) over deze thema’s een lerend
netwerk ‘Beyond Building’.
Met de residentiewerking en collectieve actie
(Transdisciplinair) willen we de veranderende status en
verschijningsvorm van kunstpraktijken onderzoeken en
hiermee experimenteren.
Samen met Voo?uit, Manoeuvre, Kunsthal Gent
en Jong Gewei zijn we de kernpartners van het
‘Tot in de Stad!’-netwerk. Binnen dit netwerk
organiseren we tweemaal per jaar ‘TIDS - work
in progress’. Telkens delen 4 kunstenaars een
‘work in progress’, waarna een gesprek volgt
over de artistieke praktijk. Deze gesprekken
worden georganiseerd voor een select publiek van
cultuurwerkers, kunstenaars en kunststudenten.
Elke partner binnen het netwerk nodigt ook
gericht bovenlokale en internationale partners
uit, met het oog op mogelijke vervolgtrajecten en
interstedelijke doorstroom. Verder organiseren we
tweejaarlijks een ‘TIDS - internationale uitstap’: een
bezoek aan een conferentie, seminarie of artistiek
stadsfestival, georganiseerd door een relevante
internationale organisatie. Per organisatie nemen
telkens 1 cultuurwerker en 2 kunstenaars deel. Aan
de ene kant versterkt en bouwt dit het netwerk
verder uit, aan de andere kant draagt het bij aan
de internationale doorstroom van de deelnemende
kunstenaars.

bands die elkaar vinden in steden zoals Gent waaieren
vervolgens uit over het Vlaamse muzieklandschap en
hopelijk ook verder. De Muziekwerking van de Koer
vormt een belangrijke schakel in de ondersteuning van
bands en/of muzikanten, met het oog op interstedelijke
doorstroom.
De komende jaren bestendigen we de
partnerschappen die we de voorbije jaren hebben
uitgebouwd. We kiezen er bewust voor de helft
van de producties in samenwerkingsverband te
organiseren. Hierbij maken we een onderscheid
tussen de samenwerkingen met sterke spelers
zoals Kraak, Voo?uit en Democrazy, en de
samenwerkingen met jonge collectieven zoals
bijvoorbeeld Girls Go BOOM, Voem, Feles, Dauw,
Troika, en Hip Hop Hooray. Door samen te werken
maken we kennis met vele muziekspelers. Zo
kunnen we de positie van de Koer bijstellen waar
nodig en blijvend scherpe keuzes maken.
Zowel op wijk-, stedelijk, Vlaams als op Europees
niveau nemen we deel aan relevante overlegplatformen
(o.a. Green Track, GKO, Tot in de Stad!, …) en gaan
we samenverwerkingsverbanden aan met partners die
er een inspirerende praktijk op nahouden. De Koer is
bovendien lid van de werkgeversfederatie Sociare.

Een stad als Gent is net zoals Antwerpen en Brussel een
ware voedingsbodem voor nieuwe en experimentele
muziek. De kunstopleidingen en het rijke culturele veld
trekken talentvolle muzikanten aan uit heel Vlaanderen
en verder. We hebben de voorbije jaren met de Koer een
stevige reputatie opgebouwd. Zo staan we erom bekend
dat we een volwaardig platform bieden aan avontuurlijke
muziek in een informele maar kritische context. De
de koer
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Tussen de spleten, kieren en barsten van de Koer woekert
meer dan een eeuw aan geschiedenis. Deze historische
status van onze gebouwen is charmant, maar levert soms
problemen op. De voorbije jaren is de site dan ook op een
co-creatieve manier omgebouwd tot een duurzame en
eigentijdse creatie-en ontmoetingsplek. Ook de komende
jaren staan er meer verbouwingsprojecten gepland.
De Koer is gelegen in de Meibloemstraat 86/88, 9000
Gent. Het gebouw is een voormalig volkshuis, cinema en
theaterzaal, gebouwd in 1911 door de welbekende architect
Ferdinand Dierkens in opdracht van de coöperatieve de
Vooruit.
Vzw De Vergunning nam in 2016 een erfpacht op de site,
die zich op dat moment in sterk verouderde staat bevond.
Voortbouwend op de dynamiek van de voorgaande
‘tijdelijke invullingen’ startte de vzw haar artistieke en
sociale werking, ofwel: datgene wat we nu kennen als ‘de
Koer’. De plek werd opnieuw een brandpunt in de wijk
en in de stad, met o.a. concerten, films, residenties en een
oven. In deze periode werd ook de staat van het gebouw
opgemaakt, en aanvullend vonden enkele saneringen en
instandhoudingswerken plaats.
De site bestaat uit een diep perceel, dat zich centraal
in een binnenblok van de Brugse Poort bevindt. De
langwerpige ruimte, dat een voorbouw in drie bouwlagen
aan de straatzijde heeft en een achterbouw in twee
bouwlagen aan de achterzijde van het terrein, is door de
jaren heen slechts matig gerenoveerd. De ruimte werd in
het verleden gevuld met een resem charmante, maar ook
tochtige koterijen.
De Koer verspreidde haar werking over de ruimtes
die zich nog in redelijke staat bevonden. Zo kwamen
er in de voorbouw bureau’s en een vergaderzaal, in de
middenbouw werden zowel een keuken als een café/foyer
opgezet, en in de achterbouw werden de zaal en de oude
cinema terug in gebruik genomen, inclusief het sanitair.
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Na deze bedachtzame kennismaking met de site
wenste de Koer haar werking onder te brengen in
twee compacte volumes. Er werd hiervan dan ook een
voorontwerp gemaakt, in samenwerking met Dear
Pigs / AAC architecture, onder leiding van Jan
Laute, Martha Meijer (tot de zomer van 2020), Rajah
El Ouahabi en Lode Vranken.Dit voorontwerp vertrok
vanuit een rationele afweging van de basisinfrastructuur,
die nodig is om de werking van de Koer op een
duurzame manier te onderbouwen. Hieruit zijn twee
beslissingen voortgekomen, die beide sturend waren
voor het uiteindelijke ontwerp:
1: Geen nieuwbouw. De Koer beschikt over veel
ruimtes die momenteel niet op een duurzame
manier ingezet kunnen worden, maar er is wel één
kwaliteitsvolle ruimte beschikbaar. Op deze ruimte
zal de verbouwing inzetten. Zo kunnen we de grote
ecologische, nefaste impact van een nieuwbouw
vermijden.
2: Het compacteren van het programma. De
verschillende functies die keuken, bureauruimtes,
café/foyer en sanitair omhelzen, zullen gegroepeerd
worden volgens het ritme van gebruik: overdag zijn
de bureaus en de keuken in gebruik, ’s avonds betreft
dit eerder de bar. De cinema en de zaal worden als
twee polen opgevat, waardoor er ook efficiënter kan
worden verwarmd. Vanuit ditzelfde principe wordt er
ook bekeken welke delen van het gebouw we moeten
behouden, en elke delen we beter kunnen afbreken.
Met deze twee principes als uitgangspunt moet
het mogelijk zijn om de site met gerichte ingrepen
te veranderen; ingrepen die zowel het gebouw
energiezuiniger zullen maken, als de werking ervan
zullen versterken - en dit met minimaal belastende
ingrepen. De werken zullen dan ook uitgevoerd worden
met ecologische materialen, waarbij vooral ingezet zal
worden op gerecupereerde en lokale materialen.
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HERONT
WIKKELING
In 2019 hebben we ruim de tijd genomen om tot een plan
te komen dat handelt volgens bovenstaande principes,
en dit in samenwerking met het poëtisch advies dat
opgesteld werd door Bart Lodewijks. Aansluitend
werd ook een bijkomende financiering gezocht én
verkregen bij FoCI en het departement Omgeving
van de Vlaamse Overheid (naast de 200.000 euro aan
investeringsmiddelen die door Stad Gent werden
toegekend voor het jaar 2020-2022). Deze financiering
stelde ons in staat om extra energiebesparende
maatregelen te voorzien, én een groendak met
grondgebonden groengevel toe te voegen aan de
middenbouw.
In 2020 werden de plannen verder geconcretiseerd
en uitgewerkt. Eind 2020 werd een
omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. In 2021
werden de eerste stenen verlegd.
Poëtisch advies - Bart Lodewijks,
Meibloemstraat tekeningen
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HET IS IEDERE DAG
BUITENSPEELDAG OP DE KOER.
— Marie
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De visie die de Koer erop nahoudt qua bestuur is gegroeid
vanuit de historiek van de werking, die bottom-up en met
tijdelijke invullingen tot stand kwam. Sinds de start in 2016 is
deze visie uitgebouwd, verduurzaamd en geprofessionaliseerd.
Een passage uit de visie geeft een goed beeld:
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.
Dit waarmaken vergt transparante, leesbare en toegankelijke
processen en structuren, zodat we collectief en participatief
tot gedurfde, doordachte en haalbare keuzes komen. Samen
met de brede gemeenschap die bij de Koer betrokken is,
bepalen we missie, visie en strategische doelstellingen en
voeren we deze uit. Zo bouwen we aan de betrokkenheid en het
vertrouwen van alle stakeholders én leggen we de basis voor een
maatschappelijk draagvlak.
De bevoegdheden en beslissings- en verantwoordingslijnen
tussen het team, de RvB, de AV, de werkgroepen, het Koervolk
en de andere stakeholders, krijgen vanuit die principes vorm.
Ook de Bestuurscode Cultuur is richtinggevend.
Om efficiëntie en effectiviteit te waarborgen bewaken we het
evenwicht tussen overleg en denken enerzijds, en actie en
handelen anderzijds. De bevoegdheden zijn hiertoe duidelijk
verdeeld. Ook het ritme waarop gewerkt wordt is per orgaan
vastgelegd, en wordt weerspiegeld in het jaarritme van de
Koer. We stellen onze structuur permanent in vraag en sturen
bij waar nodig.
Dit alles is vastgelegd in onze statuten. We voorzien een
aanpassing van het nieuwe WVV en aan wat hieronder
beschreven is in 2022. We zullen ook een intern reglement
opstellen (incl. delegatiematrix, competentieraster en verder
uitgewerkt mandatenrooster).
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FORUM

WERKGROEPEN

Samenstelling: werkgroeptrekkers,
teamleden, Koervolk, buurtbewoners,
geïnteresseerden, netwerk, ...
Frequentie: Maandelijks
Rollen / Mandaten: Het Forum is een
laagdrempelig instapmoment voor
nieuwe mensen, d.m.v. een rondleiding
& gedeelde maaltijd. Uit brainstorms
groeien er nieuwe ideeën voor de
Koer, die we in overleg uitwerken.
Verder worden ook de plannen van de
werkgroepen op elkaar afgestemd en
kunnen evaluatiemomenten gehouden
worden.

Fundamenteel binnen de werking zijn de
werkgroepen. Ze hebben elk een eigen
samenstelling, werkwijze en een vast ritme
waarop ze samenkomen. Dit laten we
organisch groeien, zodat de werkgroepen
mee kunnen evolueren met de inhoud en
de ritmes van de projecten. Elk lid van het
Koervolk kan toetreden tot een werkgroep,
maar aansluiten vraagt een concreet
engagement (zie rollen/mandaten).
Een diverse samenstelling van de
werkgroepen is van belang voor de
kwaliteit en groei van de werking. We
zoeken een mix tussen ervaren en jonge
profielen (ex-residenten, gerenommeerde
muzikanten, startende programmatoren,
filmmakers, architecten, ...). Voor elke
werkgroep wordt een teamlid aangesteld
als begeleider van het proces.
Samenstelling: trekkers, teamleden
verantwoordelijk voor het project,
mix tussen ervaren en jonge profielen
naargelang het project.
Frequentie: zoals nodig voor een goede
uitvoering van het project.
Rollen / Mandaten:
• Elke werkgroep heeft vanuit het team
een Trekker en Duwer.
• Budgetbeheer (projectbudget)
• Programmalijn beheren
• Plannen aftoetsen tijdens het Forum
• Partnerschappen vastleggen en opvolgen
• Content voor communicatie aanleveren
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TEAM
Samenstelling: zie verder
Frequentie: Wekelijks teamoverleg
Rollen / Mandaten:
Het team van de Koer is verantwoordelijk
voor de algemene en dagelijkse werking,
het functioneren en de resultaten van de
organisatie. Aangezien de Koer als een
vlak team is georganiseerd, nemen de
coördinatoren daarbij elk op hun domein
de rol van directie waar. Ze informeren
dus de RvB en leggen er verantwoording
aan af, en ze waken dagdagelijks mee
over het realiseren van de missie d.m.v. de
uitvoering van het strategisch plan. Dat
omvat o.a.:
• Bewaren van overzicht en samenhang
van de werking
• Aanspreekpunt voor vrijwilligers,
freelancers, bezoekers, ...
• Aanspreekpunt en facilitator van de
werkgroepen
• Vertalen van strategische en
operationele doelstellingen in jaarlijks
actieplan
• 2-3-dagelijks bestuurders nemen in
overleg met het team het dagelijks
bestuur waar (financiële bevoegdheid
tot 5.000 euro).
Domeinen: We bakenen takenpakketten
af door middel van het bepalen van
domeinen, waaraan steeds een rol
gekoppeld is. We lichten deze aanpak
verder toe in dit document.
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Het team van de Koer bestaat uit 5
deeltijdse medewerkers (3 VTE). Elk
teamlid is verantwoordelijk voor één
of meerdere domeinen. Daarnaast
nemen de teamleden (uitgezonderd
de zakelijk coördinator) ook elk een
rol als verantwoordelijke op, voor
één of meerdere projecten. Zo zorgen
we ervoor dat het team overal in de
werking voelsprieten heeft. Ook vanuit
de coördinerende functies ondersteunt
en begeleidt het team de werking en
projecten op inhoudelijk, zakelijk,
productioneel en logistiek vlak:
• De artistiek coördinator, Tim
Bruggeman (t.e.m. juli 2021) - Michiel
De Baets (vanaf augustus 2021) is
een klankbord voor de verschillende
projecten, legt verbindingen en waakt
over de coherentie van het artistiekinhoudelijke programma.
• De communicatie- en
projectcoördinator, Leontien
Allemeersch ondersteunt de projecten
bij publiekswerking en -werving,
en zorgt ervoor dat alles in de
communicatie opgenomen wordt. Ze
helpt ook bij de uitgave van eenmalige
publicaties vanuit de projecten.
• Infrastructuurcoördinator, Wiebe
Moerman verzorgt de scenografie van
de Koer en ondersteunt artistieke,
technische en logistieke vragen die
voortkomen uit de projecten.
• Romy Straetmans gaat, in haar rol als
gemeenschapscoördinator, actief op
zoek naar linken tussen de projecten
en de netwerken op en rond de site.

Zo speelt ze een cruciale rol bij de
onderlinge verbinding van de vele
projecten in de Koer met Koervolk en
met stakeholders allerhande, in buurt
en Stad.

regelmatige basis beroep op mensen via
interimcontracten. Soms schakelen we
ook personeel in dat op zelfstandige basis
werkt.

• Het Koervolk kan steeds bij zakelijk
coördinator Jef Seghers terecht voor
eerstelijnsadvies over statuten, fiscale
regels, sociale zekerheid, arbeidsrecht,
... Ook betrokken kunstenaars kunnen
bij hem terecht voor zakelijk advies
(strategisch plannen, begroten,
verzekeringen, intellectuele eigendom,
verloning en sociale rechten…).
Indien nodig verwijzen we door naar
Cultuurloket, Scwitch of andere
specialisten.

Naast het team en de freelancers
die hierboven besproken werden,
ondersteunt ook het Koervolk op
verschillende vlakken de werking van
de Koer. Enkele taken waar zij zich op
toeleggen zijn o.a. het nemen van foto’s,
het ophalen van overschotten, het runnen
van de bar, het uitdenken van projecten,
het uitdelen van flyers, het bieden van
logistieke ondersteuning, etc. Dankzij
hun engagement worden belangrijke
functionele posities ingevuld en hebben
we bijvoorbeeld:

De Koer werkt hiernaast regelmatig
samen met een aantal freelancers:

• koks. De keuken is het kloppend hart
van de Koer. In de keuken worden
de maaltijden voor de artiesten en de
vrijwilligers verzorgd.

• Joske Buyle werkt als accountant mee
aan de boekhouding.
• Jelle Martens ondersteunt als
vormgever de visuele identiteit van de
Koer.
• Steven Janssens en Els Van Mieghem
verzorgen de productionele en
technische kant van optredens en
andere evenementen.
• Elza Jeanty ontfermt zich over het
Soundroutes project.
• Hanne Lefevere trekt het keukenteam
van de Koer.
Om de uitvoering en begeleiding
van sommige projecten verder te
ondersteunen, doet de Koer ook op

• barmannen en -vrouwen, een groep
vrijwilligers die niet bang zijn van het
betere horecawerk en die mee het café
runnen.
• technici, die de optredens en de cinema
technisch ondersteunen. De technici
sluiten projectoren aan, leggen kabels,
regelen het geluid én ruimen achteraf op.
• bouwmedewerkers. Zij helpen mee bij
al het nodige timmer- en bouwwerk.
• flyeraars, die de buurt van flyers
voorzien
• tuiniers: vrijwilligers met groene
vingers onderhouden de planten in
onze tuin.
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ALGEMENE VERGADERING

RAAD VAN BESTUUR

Samenstelling: De Algemene Vergadering (AV) bestaat
uit de werkelijke leden van vzw De Vergunning, zo’n
40-50 mensen die tot het Koervolk behoren en die
stemrecht hebben op de AV. RvB en team waken over de
diversiteit van de samenstelling van de AV, waarbij o.a.
betrokkenheid bij de werking, expertise, rol of netwerk
mee de keuze kunnen leiden. Team en bestuurders zijn
lid van de AV.

Samenstelling: De raad van bestuur (RvB) bestaat
uit een (online gepubliceerde) groep van 8-10
onafhankelijke en deskundige bestuurders. Bij
de samenstelling waken we erover dat de nodige
competenties en netwerken vertegenwoordigd zijn, met
oog voor diversiteit. De bestuurders worden benoemd
door de AV voor een mandaat van 4 jaar, dat eenmalig
verlengd kan worden. Om de continuïteit hiervan te
verzekeren, loopt het aftreden en aanstellen gefaseerd.

Frequentie: 2 maal per jaar
Rollen / Mandaten:
De AV vervult in de eerste plaats haar statutaire
(statuten) en wettelijke (WVV) rol. Team en RvB geven
er toelichting bij de werking en er worden belangrijke
beslissingen genomen, zoals keuzes m.b.t. de visie van de
werking en de strategische richting, evenals benoeming
en ontslag van de bestuurders. Daarnaast vervult de AV
ook een inhoudelijke rol: in een format dat aangepast
is aan de samenstelling en lage vergaderfrequentie
organiseren we consultaties rond onderwerpen die de
werking aanbelangen.
Op de vergaderingen is iedereen welkom. Het
Koervolk ontvangt een persoonlijke uitnodiging en de
vergaderingen worden publiekelijk aangekondigd in het
programma.
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Frequentie: 8 à 10 keer per jaar
Rollen / Mandaten:
De RvB is een klankbord voor het team en neemt
de belangrijke strategische beslissingen vanuit een
langetermijnvisie. De RvB is verantwoordelijk voor
de financiële en operationele controle, oefent daarbij
toezicht uit op het team en waakt over de realisatie
van de missie en de strategische en operationele
doelstellingen. Het team legt verantwoording af aan
de RvB, verschaft hen informatie en wordt verwacht
de nodige initiatieven te nemen. Dit impliceert dat de
teamleden (zonder stemrecht) kunnen deelnemen aan
de bestuursvergaderingen. Standaard zijn de artistiek en
zakelijk coördinator aanwezig; i.f.v. de agenda ook andere
teamleden.
Binnen de RvB zijn thematische comités actief: o.a.
een zakelijk comité, een comité werking en een
herontwikkelingscomité. De bestuurders nemen op basis
van hun expertise deel aan één of meerdere comités,
die elk op hun domein als klankbord fungeren voor de
teamleden. De comités bereiden bovendien specifieke
agendapunten voor, om deze efficiënt te kunnen
behandelen op de bestuursvergadering.

43

BESTUURDERS
• Riet Steel woont in de buurt, is
van opleiding pedagoog en werkt
als inhoudelijk stafmedewerker bij
SAAMO Oost-Vlaanderen. Voordien
ondersteunde ze opbouwwerk
overheen Vlaanderen en Brussel en
deed ze ervaring op als praktijkgericht
onderzoeker rond verstedelijking en
gemeenschapsvorming.
(bestuurder sinds 2016)
• Anniek Vanhee managet al meer dan
tien jaar de big band Flat Earth Society
en focust zich als bestuurder op de
zakelijke en artistieke aspecten van de
Koerwerking.
(bestuurder sinds 2018)
• Sander Van Parijs heeft een
achtergrond in politieke
wetenschappen en bestuurskunde. Aan
de Universiteit Gent onderzocht hij o.a.
de besluitvorming en het democratisch
karakter van strategische en complexe
stadsvernieuwingsprojecten in
Vlaanderen. Met het opzetten van
allerlei co-creatieve stedelijke
processen in Zürich, Freiburg en
Gent heeft hij daarnaast de nodige
praktijkervaring opgedaan.
(bestuurder sinds 2018)
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• Eline Vermeir is master in de
kunstwetenschappen en was artistiek
medewerker bij het sociaal-artistieke
project Bij’ De Vieze Gasten.
(bestuurder sinds 2018)
• Jan Ginneberge is trompettist, en heeft
daarnaast reeds 25 jaar ervaring in het
investeren in mensen en organisaties,
en dit in een internationale context.
Hij is licentiaat in de Pedagogische
Wetenschappen en werkte meer dan
20 jaar in verschillende internationale
HR-teams: dit als generalist maar
ook als specialist in de integratie,
ontwikkeling en retentie van topkaders
en talent. Naast ervaring als begeleider
van veranderingsprocessen in een
globaliserende context heeft hij ook
aan den lijve ondervonden wat het
betekent een internationale organisatie
op te zetten en te leiden. Sedert 2008
is Jan actief als zelfstandig consultant:
sindsdien heeft hij talrijke bedrijven
ondersteund in hun zoektocht naar
verbeterde effectiviteit. Hij zit
ondertussen ook in het bestuur van de
Hamsessions vzw en van bigband ’t
Mouvement.
(bestuurder sinds 2020)
• Maarten Van der Linden is ingenieurarchitect en vennoot bij BAST. Hij staat
de Koer graag bij met (bouw-)advies.
Hij stond tevens mee aan de wieg van
Ciné Rio.
(bestuurder sinds 2020)

• Alexander Heirman is een product
van de Brugse Poort: hij is er geboren
en getogen en was er jarenlang actief
in de jeugdbeweging. Tegenwoordig
werkt hij voor de Vlaamse
Overheid, waarbij hij zich focust op
tewerkstelling en sociale economie
(WSE). Tussendoor volgde hij aan de
UGent een postgraduaat Social Profit
Management. Deze opgedane kennis,
én zijn liefde voor de buurt, zet hij
graag in ten voordele van de Koer.
(bestuurder sinds 2020)
• Elise Van Beurden heeft een jarenlange
ervaring opgedaan bij verschillende
nationale en internationale culturele
instellingen. Haar focus ligt daarbij
steeds op een jong publiek. Momenteel
werkt ze als beleidsmedewerker bij de
Brede Schoolwerking van Stad Gent
en ondersteunt ze het team van de
Koer in hun zoektocht naar subsidies
en beleidslijnen. Het was ook Elise die
steeds de Ciné Bambino’s op de Koer
verzorgde.
(bestuurder sinds 2020)
• Linh Vo is jurist met een hart voor
cultuur. In een vorige job heeft ze ook
ervaring opgedaan in het coördineren
van een sociale werking. Ze komt graag
eens ‘zwemmen’ in de Koer en draagt
waar mogelijk steeds haar steentje bij.
(bestuurder sinds 2020)

• Fatih De Vos is een Gentenaar getogen
in ’t Rabot. Na een opleiding sociologie
werd hij werkzaam als jeugdwerker bij
Graffiti vzw.Daarnaast is hij ook rapper,
schrijver en host. Met een hart voor
de Gentse jeugd, diversiteit en muziek
engageert hij zich voor verschillende
projecten zoals o.a. BE-PART van
Kunstencentrum Voo?uit, de Vuurgroep
van het Gents Kunstenoverleg en de
werkgroep Cultuur van Burgerplicht
Gent. Gedreven door passie en
engagement bouwt hij bruggen, deelt
hij zijn kritische blik en geeft hij
energie aan alles wat beweegt.
(bestuurder sinds 2021)
• Tessa Boeykens is een buurtbewoner
en behaalde recent haar doctoraat in
de geschiedenis via een participatief
actie-onderzoeksproject met een
focus op gedeelde narratieven en
gemeenschapsgeschiedenis. Hiervoor
deed ze etnografisch veldwerk in
Guatemala, waar ze de film Los
Retornados maakte in co-creatie met
een multi-etnische gemeenschap van
teruggekeerde vluchtelingen in verzet
tegen de bouw van een stuwdam op
hun territorium. Ze is mede-oprichtster
van het Belgisch Latijns-Amerika
Netwerk ENCUENTRO en van het
Participatory Video Festival, waarvan
de eerste editie in 2018 plaatsvond in
de Koer. Momenteel werkt ze voor
vzw Confluences waar ze co-creatieve
en participatieve actie(-onderzoeks)
projecten begeleidt die de stedelijke
veerkracht van Brussel willen verhogen.
(bestuurder sinds 2021)
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KENNISBEHEER
Kennisbeheer is cruciaal voor een duurzame organisatie.
Zowel op vlak van het individu als op vlak van de
organisatie als geheel moet men blijvend bijleren. We
werken met cloudplatformen, waardoor alle gegevens
duurzaam opgeslagen, beschikbaar en deelbaar zijn.
Een beveiligd extranet bevat info voor het
team, stagiaires en freelancers (o.a. organigram,
contactgegevens, gebouwbeheer, begroting en financiën,
arbeidsreglement, veiligheid en integriteit, …)
Voor Koervolk is er koervolk.be, waar nieuws,
planning en gegevens m.b.t. veiligheid, vergoedingen en
verzekeringen gedeeld worden.
In de beleidsperiode zullen we de archivering volgens
de principes van TRACKS formaliseren en in de praktijk
brengen.
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DIVERSITEIT
EN INCLUSIE

De samenleving is enorm divers, met verschillen op vlak
van herkomst, nationaliteit, taal, socio-economische
achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, verblijfsstatuut,
beperking, scholingsgraad, etc. We betrekken al deze
dimensies; toegang tot cultuur en vrijwilligerswerk zijn
immers relevant voor alle groepen met specifieke noden.
Diversiteit en inclusie krijgen aandacht doorheen
de hele werking. De Koer wil elke structurele vorm
van uitsluiting achterhalen en wegwerken, zodat
elke kunstenaar, bezoeker, medewerker, partner
en bestuurslid zich zowel veilig, gewaardeerd als
gerespecteerd voelt.
We hebben geanalyseerd wat er al gerealiseerd is op dat
gebied, en waar de uitdagingen en kansen liggen, en dit
voor alle aspecten van de werking. Op een aantal vlakken
hebben we al veel bereikt. Zo zijn onze programmatie,
jury’s, vrijwilligerswerking en sommige werkgroepen
divers. We stellen tevens vast dat naast nieuwkomers ook
mensen in (kans)armoede, mensen met een mentale en/of
lichamelijke beperking en mensen die langdurig ziek zijn
en moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt, hun weg
vinden naar de Koer - wat niet voor de hand liggend is.
Dankzij de analyse werden ook hiaten en kansen
duidelijk. Op basis daarvan implementeren we een
jaarlijks actieplan. Momenteel zijn we bvb. betrokken
bij het piloottraject ‘inclusief vrijwilligerswerk’ (Stad
Gent & Kwadraet) over rekrutering, onthaalbeleid en
communicatie.
De Koer investeert ook in netwerken en
partnerschappen, en heeft langlopende samenwerkingen
met o.a. VOEM, Refu interim, Averroes, de Rode
Lotus, Brede School, Community Health Workers,...
We onderschrijven het collectief engagement
voor Diversiteit en Inclusie als Gentse
cultuursector (DIG) van de Vuurgroep en nemen
deel aan het Lerend Netwerk van het GKO.
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Voor de beleidsperiode 2023-27 engageert de Koer zich
voor volgende zaken:
• Inclusief rekruteren, zowel voor ‘klassieke’ vacatures
als voor alle andere manieren waarop mensen bij de
Koer terechtkomen (freelance, stagiair, vrijwilliger,
kunstenaar of artiest):
* We schrijven inclusieve vacatures uit
en organiseren inclusieve wervings- en
selectieprocedures. I.h.k.v. Lerend Netwerk maken
we samen een toetredingsakte op, die positieve
actie mogelijk maakt.
* We voorzien budget om samen met het Lerend
Netwerk een betaald stagetraject aan te bieden, dat
gericht is op ondervertegenwoordigde groepen.
• We werken verder aan een inclusieve, aangepaste
omgeving en onthaalbeleid:
* We onderzoeken wat de noden zijn in de buurt
en hoe we daarop kunnen inspelen. Er is bvb. veel
nood aan laagdrempelige hangplekken, vooral voor
vrouwen (en eerder een overaanbod aan afgelijnde
activiteiten). Aan de hand van concrete acties willen
we hierop inspelen, ook wat betreft het openbreken
van de buitenruimte (zie de plek)
* We voorzien tijd, ruimte en middelen voor training
van inclusief en anti-discriminerend werken.
* We werken een inclusief personeelsbeleid uit
en bevragen medewerkers (incl. freelancers,
kunstenaars, vrijwilligers, bestuur, etc) regelmatig
m.b.t. welzijn.
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DIVERSITEIT
EN INCLUSIE
• Netwerkuitbreiding en -versterking: om als individuuit
een ondervertegenwoordigde groep bij de Koer aan
de slag te gaan, is er vertrouwen nodig. Door aan
netwerkuitbreiding en - versterking te doen, zetten we
actief in op het winnen van dat vertrouwen.
• Communicatie en publiekswerking: we onderzoeken
of we ondervertegenwoordigde groepen voldoende
bereiken met onze communicatie, en gaan met name
na welke (onzichtbare) drempels er spelen. We nemen
stappen om deze weg te werken.

Diversity is being invited to the party.
Inclusion is organising the party together.
— collectief engagement Diversiteit en
Inclusie als Gentse Cultuursector
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VEILIGHEID EN
INTEGRITEIT

De Koer is een grote site, waar we (soms risicovol) werk
verrichten met een brede groep mensen, en waar we
tegelijk ook publiek ontvangen. Fysieke veiligheid is dan
ook belangrijk. Hierover waken de gebouwbeheerders,
de verantwoordelijken op het terrein, binnen het kader
van de geldende wetgeving en toelatingen, daarbij
geruggesteund door Mediwet, onze EDPW.
We willen ook een veilige omgeving voorzien, voor alle
mensen in de Koer; een safe and brave space waar de
psychische integriteit en grenzen bewaakt worden. Dit
doen we zo:
• Voor het team & stagiaires:
* open communicatie met check-ins, waarbij we
problemen kunnen benoemen
* regelmatige extern begeleide intervisies door Dette
Van Zeeland, Golven Maken
* begeleide peer reviews en een jaarlijks
functioneringsgesprek met de RvB
* directe lijnen naar de RvB voor het team
• Informatie: gegevens van interne en externe (EDPW)
contactpersonen in het geval van psychosociale
problemen of grensoverschrijdend gedrag zijn direct
togeankelijk voor freelancers & team via het extranet

• Bij activiteiten (bv. bouwdagen, Zondag Acht
Dagen, concert/dansavonden) starten we samen op
en maken we afspraken rond veiligheid, grenzen,
contactpersonen en polsen we naar verwachtingen.
Dit gebeurt met alle betrokkenen (teamleden,
vrijwilligers, freelancers). Na de activiteit sluiten we
steeds samen af en beschouwen we kort de dag (wat
liep goed, wat kan beter).
• Ook voor bezoekers, publiek en deelnemers spannen
we ons in om een veilige omgeving te vrijwaren.
Acties voor de beleidsperiode 2023-27:
• aanstellen opgeleide vertrouwenspersoon
(mogelijk extern)
• het team, naast de gezamenlijke intervisies, individuele
gespreksmogelijkheden aanbieden
• aanstellen externe vertrouwenspersoon voor
vrijwilligers
• EHBO-opleidingen en evacuatie-oefeningen
organiseren voor team, geselecteerde vrijwilligers en
freelancers
• training rond grensoverschrijdend gedrag;
communiceren waar publiek en bezoekers terecht
kunnen bij problemen.

• Voor vrijwilligers is de gemeenschapscoördinator
de ombudspersoon. Bij problemen wordt een
uitgeschreven procedure gevolgd. Awareness
is belangrijk, het team bespreekt potentieel
grensoverschrijdend gedrag en zet haar voelsprieten op
in de werking.
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DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is een sleutelelement in de visie van
de Koer. We zetten ons in om een gezonde, sociaal
en economisch duurzame omgeving te creëren. Deze
doelstellingen zijn doorheen dit beleidsplan beschreven.
In onze aanpak zijn we trouw aan onze identiteit. We
streven op alle vlakken naar een duurzame werking, en
denken en werken hier samen met alle stakeholders aan.
We verspreiden duurzaamheidsbewustzijn binnen én
buiten de werking.
De Koer past een duurzame voedselstrategie toe: er
wordt geen vlees gegeten en we werken enkel met
lokale, ecologische en fairtrade producten. Daarover
organiseren we workshops (o.a. een samenkooktraject
met Velt!), om zo onze aanpak te verspreiden.
In ons aankoopbeleid laten we ons leiden door (sociale
en ecologische) duurzaamheid. We werken maximaal
met recuperatiemateriaal en proberen materiaal steeds
een nieuw leven te geven. We organiseren daaromtrent
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ook publieke activiteiten (bvb. deze). Ook in de
bouwspeelplaats en artistieke creatie maken we van
hergebruik en circulair werken een besmettelijk spel.
Op het vlak van infrastructuur engageren we ons tot een
duurzaamheidsplan op vlak van energiezuinigheid en
afvalbeleid. Alle beslissingen worden getoetst aan een
doelstelling van klimaatneutraliteit voor 2050. We meten
ons energie- en waterverbruik en delen die gegevens.
We nemen een bestuursmandaat op in GreenTrack
Gent en zijn blijvend actief in het netwerk. De Koer
maakte een common good-balans op. Zo meten we
onze bijdrage aan het common good en identificeren
we verbeterpunten. In ons verhuurbeleid hebben
we het project Spore Geven gerealiseerd, waarbij
een instrument is ontwikkeld dat duurzaam gedrag
aanspoort d.m.v. gedifferentieerde prijzen voor tijdelijke
verhuur.
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ORGANIGRAM
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ZAKELIJK
BEHEER

Het administratieve centrum van de Koer is gehuisvest
in het kantoor: hier wordt de administratie in goede
banen geleid. De administratie is een lijvig en niet te
onderschatten onderdeel van de algemene werking:
agenda’s, boekhouding, vergunningen, verzekeringen,
contracten, overeenkomsten, subsidiedossiers,
begrotingen en investeringsplannen - ze liggen allemaal
mee aan de basis van het functioneren van de Koer.
Sinds de opstart in 2016 hebben we gestaag onze interne
organisatie opgebouwd en hebben we ingezet op een
toenemende professionalisering van de werking. Dit
is een voortdurend project. Met behulp van externe
begeleiding werden in 2019 de rolbeschrijvingen en
taakverdelingen binnen het team verfijnd. In overleg
met het team en het bestuur worden de inhoud en
de toewijzing van deze functies ook nu regelmatig
bijgewerkt, en dit op basis van peer reviews, intervisies
en functioneringsgesprekken. Op deze manier kunnen
we het goed functioneren van ons horizontaal team
blijven garanderen.
Het Koervolk kan steeds op het kantoor terecht om
eerstelijnsadvies in te winnen over het kluwen aan
statuten, fiscale regels, sociale zekerheid, rechten, etc. We
geven hier advies over strategische plannen, marketing,
budget, het realiseren van projecten, verzekeringen,
intellectuele eigendom, verloning en sociale rechten. We
helpen het Koervolk bij het vinden van een evenwicht
tussen lange termijn- én korte termijn denken.

PERSONEELSBELEID
In het personeelsbeleid van de Koer worden de principes
van eerlijkheid en zorg t.a.v. het team in de praktijk
gebracht. Tegelijk is het erop gericht een efficiënt,
effectief, samenhangend en competent team samen te
brengen, in een veilige, aangename werkomgeving met
de koer
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ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. De RvB fungeert
als werkgever, en legt dus het personeelsbeleid vast en
ziet toe op de uitvoering ervan. Ook bij rekrutering en
selectie neemt de RvB de eindbeslissingen.
De opstart met beperkte middelen maakte het moeilijk
om bovenstaande doelstellingen te realiseren, waardoor
een aantal zaken met vallen en opstaan tot stand zijn
gekomen. Hierbij hebben we gesteund op onze eigen
ervaring, de RvB en externe expertise. De lessen
die we geleerd hebben zijn verwerkt in het huidige
personeelsbeleid en de stappen die we tijdens de
beleidsperiode willen zetten.
Het team (op dit moment: 5 personen, 3 VTE) heeft een
vlakke structuur: er is dus geen hiërarchisch verband
tussen de teamleden onderling, en er wordt gewerkt
volgens de principes van transparantie, accountability en
gelijkwaardigheid. De taken en verantwoordelijkheden
worden verdeeld in domeinen en rollen (geïnspireerd
op de principes van Sociocracy 3.0). Mensen kunnen
meer dan 1 rol opnemen, een rol kan gedeeld worden
door meerdere personen.
Rollen worden regelmatig geëvalueerd aan de hand
van peerreviews. Zo nodig worden de rollen herzien.
De peerreviews vormen bovendien de basis van het
jaarlijkse functioneringsgesprek tussen elk teamlid
en 2 bestuurders. Dat gesprek vormt de basis van
een ontwikkelingsplan voor elk teamlid. Dette Van
Zeeland begeleidt dit proces.
De samenwerking in het team is gestoeld op
bovenvermelde rolverdeling, waarbij we wekelijks
afstemmen tijdens de teamvergadering (1-2u). Na een
check-in volgt de kanban-standup. Dan bespreken
we wat het hele team aanbelangt of waarover het hele
team input moet geven. Over zaken die niet iedereen
aanbelangen overleggen we afzonderlijk. We waken over
de vergaderlast.
51

ZAKELIJK
BEHEER
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Een belangrijk aandachtspunt is het welzijn van
de teamleden en het onder controle houden van de
werkdruk. In onze sector, die gekenmerkt wordt door
een haast grenzeloos engagement, is dat een hele
uitdaging. Een vast jaarritme zorgt voor voldoende
rustmomenten. We werken met glijdende uren waarbij
elk teamlid zelf een planning maakt. De werktijd wordt
geregistreerd in werktijd.be.
De arbeidsduur kan wekelijks variëren maar moet over
een referteperiode van een jaar overeenstemmen met
40 uur per week (VTE-basis). Op VTE-basis worden 12
ADV-dagen en 20 vakantiedagen toegekend.

RISICO’S & RESERVE-OPBOUW
De Koer begint met een gezonde balans aan de
beleidsperiode. We willen dit zo houden, en willen
dus risico’s onderkennen en reserves opbouwen
om ze het hoofd te kunnen bieden (wat betreft de
Kunstendecreetmiddelen, binnen de 20%-grens). O.a. het
coronavirus, de afhankelijkheid van subsidiëring en het
sociaal passief zijn belangrijke risico’s.
We bouwen of houden voorzieningen en reserves voor:
sociaal passief, momenteel voorzien ten belope van 1/3e,
een niveau dat we willen aanhouden.

Dit waken over het goed functioneren van het team en
het dagelijks implementeren van het personeelsbeleid
behoort tot het domein van de teamcoördinatie. De
personen die deze rol invullen (momenteel zowel de
artistiek als zakelijk coördinator) zitten de wekelijkse
teamvergadering voor, zorgen ervoor dat de kanban
vlot gebruikt wordt en waken over tijdregistratie &
-besteding, vakantieplanning, werkdruk en het welzijn
van het team. Dit impliceert geen hiërarchisch hogere
positie; het is een ondersteunende rol.

• herinvesteringen in gebouw (schilderwerken enz.) en
materiaal (AV, kantoor…)

Het verloningsbeleid is gebaseerd op de hierboven
uiteengezette principes, toegepast op het vaste team.
De verloning gebeurt volgens de barema’s van PC
329.01, waarbij ook de bijgaande functieclassificatie
toegepast wordt. De coördinerende rollen zijn
ingeschaald in schaal B1a (verantwoordelijke);
projectmedewerkers in schaal B1b/c (medewerker inh.
verantwoordelijk). Voorwaarden worden (ook met
advies van Sociare) in lijn gehouden met de geldende
CAO’s. In de begroting is op basis van de barema’s een
loonkost bepaald die mee ingevuld kan worden met
extralegale voordelen. De toepassing van PC 329 is
historisch gegroeid; als dit dossier gehonoreerd wordt
zullen we een (evt. gedeeltelijke) overstap naar PC 304
onderzoeken en indien passend uitvoeren.

De boekhouding voeren we intern (analytisch) via een
cloudplatform, waarbij Accountancy Service BV
toezicht uitoefent en de afsluiting en aangiftes verzorgt.
Er wordt regelmatig gerapporteerd aan en bijgestuurd
door het team, de projectverantwoordelijken en
werkgroepen (eigenaars van hun deelbudget). De RvB
houdt regelmatig toezicht en de AV keurt jaarlijks de
jaarrekening en begroting.

• overgedragen winst/andere reserves om tegenvallende
opbrengsten (bv. omwille van Covid) of onverwachte
kosten (bv. door ziekte, schade, diefstallen) te
overbruggen.

ROUTING BOEKHOUDING

52

FINANCIEEL
RESULTAAT
2021

Op de AV van 28 maart 2021 werd een begroting in
evenwicht goedgekeurd, die gebaseerd was op veilige
assumpties. Er werden niet a priori middelen uit het in
2020 aangelegde bestemd fonds ingezet.
De resultatenrekening (of winst- en verliesrekening)
geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten
van VZW De Vergunning over het jaar 2021. In de
samenvatting met grafieken worden de resultaten van
2021 naast de goedgekeurde begroting en het resultaat
van 2020 getoond. In deze toelichting ligt de focus op de
verschillen tussen de begroting en het resultaat.
We sluiten een tweede covidjaar af met een positief
resultaat van 8.750 euro.
We hebben in 2021 - net zoals in 2020 - zeer voorzichtig
gewerkt, gezien de volatiele context van de pandemie.
De kosten bleven onder controle. Waar mogelijk werden
eigen opbrengsten gerealiseerd. Het jaar begon met
een lockdown. Gelukkig hadden we een mooi voorjaar,
met een druk bijgewoonde programmatie. In het najaar
volgde helaas een tweede lockdown.
Corona had dus niet alleen een impact op de uitvoering
van de geplande projecten, waarvan er twee verlengd
zijn tot 2021 (Muziekwerking en Residentiewerking
2020-21), maar ook op de ticket- en drankverkoop. Ook
de geplande eetdagen konden niet doorgaan.
In het najaar besloot het bestuur daarom om een deel
van het in 2020 aangelegde bestemde fonds met nietuitgegeven structurele subsidies van Stad Gent in te
zetten: er werd 9.000 euro uit het fonds overgeschreven
voor uitgave in 2021. Er blijft nog 18.000 euro over in
het fonds.
Contact
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Jef Seghers - jef@dekoer.be
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FINANCIEEL
RESULTAAT 2021
RESULTAATVERWERKING
Overschot van € 8.750 → naar balanspost ‘overgedragen resultaat
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ACTIVITEITENLIJST
DATUM
FEB

ACTIVITEIT
03/02/2021
06/02/2021
14/02/2021
28/02/2021

MAA

03/03/2021
04/03/2021
10/03/2021
12 & 13/03/2021
14/03/2021
17/03/2021
19/03/2021
24/03/2021
25-26/03/2021
26/03/2021
28/03/2021
28/03/2021
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Forum Februari
Bal Mundial
Ciné Bambino
Vuur in den Oven
Forum maart
Klusdag
Klusdag
Lancering publicatie Veldwerk 20/21
Peenoise & friends
Klusdag
John Ghost opname film
Klusdag
Opnames Stijn Demunck
Brainstorm de Ontmanteling
Algemene Vergadering
Vuur in den Oven

PARTNERS

PROFIEL
PROJECT

BEZOEKERS/ LOCATIE
DEELNEMERS

de Koer / commoning

14

online

Bal Mundial

Spontaan initiatief

30

online

JEF festival

Ciné Rio

/

online

Bakken

15

de Koer

de Koer / commoning

10

online

Bouwdagen

4

de Koer

Bouwdagen

4

de Koer

Kunstenplatform Plan B

boekvoorstelling

40

de Koer

Peenoise

livestream muziek

55

online/de Koer

Bouwdagen

4

de Koer

12

de Koer

4

de Koer

5

de Koer

Collectief project

8

de Koer

de Koer / commoning

15

online

Bakken

15

de Koer

artspot
Bouwdagen

55

APRIL

01/04/2021
03-04/04/2021
08/04/2021
15/04/2021
18/04/2021
21 – 23/04/2021
25/04/2021
25/04/2021
29/04/2021

MEI

02/05/2021

01/05/2021 &
02/05/2021
05/05/2021
06/05/2021
08/05/2021
09/05/2021
12/05/2021
13/05/2021
16/05/2021
16/05/2021
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Klusdag
tweedaagse PA repetitie Fabrecollectiv
Klusdag
Klusdag
Gevleugeld Hendrik Lasure
Werkdagen Verbouwing/ontmanteling
Gevleugeld Keenroh
Vuur in den Oven
Klusdag: opbouw terras
Gevleugeld - Frank Oliver James en Cedric
de Lat
Flava Flava - expo + workshops
Heel het land: kortfilm Gloria
Klusdag: opbouw terras
Open deuren hoge hakken
Gevleugeld - Annelies Monseré
Forum mei
Klusdag: opkuis middenbouw
de Koer op een kier I
Gevleugeld - Elouise Trio | Jonas De Rave,
Shalan Alhamwy en Robbe Kieckens

Bouwdagen

6

de Koer

Residentie

6

de Koer

Bouwdagen

4

de Koer

Bouwdagen

4

de Koer

Muziek

1300

Oort (online)

Bouwdagen

12

de Koer

Muziek

788

Oort (online)

Bakken

15

de Koer

Bouwdagen

5

de Koer

Oort, Klara, Kint Pianos

muziek

1900

Oort (online)

Flava Flava

Spontaan initiatief

215

de Koer

Kunstwerkt

expo/Animatiefilm

30

de Koer

Bouwdagen

8

de Koer

Cinema en muziek

50

de Koer

Muziek

882

Oort (online)

de Koer / commoning

11

de Koer

Bouwdagen

5

de Koer

terras en muziek

100

de Koer

Muziek

830

Oort (online)

Oort, Klara, Kint Pianos

Oort, Klara, Kint Pianos

Oort, Klara, Kint Pianos

Oort, Klara, Kint Pianos
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20/05/2021
23/05/2021
23/05/2021

30/05/2021
30/05/2021

JUNI

02/06/2021
02/06/2021
03/06/2021
04/06/2021
10/06/2021
16/06/2021

16-20/06/2021
18/06/2021

23-30/06/2021
24/06/2021

24/06/2021
24/06/2021
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Klusdag: opkuis middenbouw + signalisatie
de Koer op een kier II
Gevleugeld - Nina Kortekaas & Soet
Kempeneer
de Koer op een kier III
Gevleugeld - Wouter Van Den Broeck
Forum juni
The last straw - bargaining
Klusdag
de Koer op een kier IV
Openluchtfilm: Desperately Seeking Susan
De Ontmanteling: Lezing circulair bouwen 4 praktijkvoorbeelden
Bouwweek I
Ruimten Rondom - huistaferelen, een
wandeling als geveltoerist
Bouwweek II
Ruimten Rondom - botanische bezigheden,
een wandeling als geveltoerist
Openluchtfilm: The Host
RIO/SIO: The Host

Bouwdagen

4

de Koer

terras en muziek

120

de Koer

Muziek

542

Oort (online)

Terras en muziek

200

de Koer

Muziek

474

Oort (online)

de Koer / commoning

21

de Koer

Performance

20

de Koer

Bouwdagen

6

de Koer

Terras en muziek

100

de Koer

Cinema

66

de Koer

Collectieve Actie

50

de Koer

Bouwdagen

52

de Koer

Residenties

10

de Koer

Bouwdagen

61

de Koer

Residenties

10

de Koer

De Rode Antraciet

Cinema

60

de Koer

De Rode Antraciet

Cinema

9

SIO Oudenaarde

Oort, Klara, Kint Pianos

Oort, Klara, Kint Pianos

57

25/06/2021

26/06/2021

JULI

wo 14.07
za 17.07

za 17.07

zo 18.07

zo 18.07

zo 25.07

AUG

zo 01.08

zo 08.08

zo 08.08
zo 15.08

de koer

jaarverslag 2021

De ontmanteling: (Dis)placed interventions Elly Van Eeghem
De ontmanteling: (Dis)placed interventions Elly Van Eeghem
Forum Juli
An archive of imaginary conversations
between distant neighbourhoods
хляб brood pan ekmek  زبخbread pain نان
chleb
хляб brood pan ekmek  زبخbread pain نان
chleb
Zondag Acht Dagen: Helena & Pablo Casella,
Ananta Roosens & Mostafa Taleb, Asnasi
Trio
Zondag Acht Dagen: Elias, Orphan Fairytale,
Hi Hawaii
Zondag Acht Dagen: Ioana Iorgu, ILA,
Bontridders
Zondag Acht Dagen: Duo Seco, Amima
Amici, 3'Ain
Het is nooit te laat | It's never too late
Zondag Acht Dagen: Slam Aleikum

Residentie

12

de Koer

Residentie

12

de Koer

de Koer / commoning

28

de Koer

Residentiewerking

5

de Koer

Bakken

50

de Koer

Bakken

15

de Koer

Zondag Acht Dagen

180

de Koer

Zondag Acht Dagen

180

de Koer

Zondag Acht Dagen

180

de Koer

Zondag Acht Dagen

180

de Koer

Residentiewerking

15

de Koer / Brugse Poort

Zondag Acht Dagen

180

de Koer

58

zo 15.08

zo 22.08

zo 22.08

zo 22.08
26.08.2021
za 28.08
zo 29.08

SEP

wo 01.09
za 04.09
zo 05.09

8-11/09/2021
zo 12.09
15-18/09/2021
zo 19.09
zo 26.09

OKT

07/10/2021
wo 13.10

de koer

jaarverslag 2021

Ruimten Rondom: Een wandeling als
buurtbioloog
Zondag Acht Dagen: Geoffrey Burton,
Merope, Azmari
Ruimten Rondom: Een wandeling als
geveltoerist
De Ontmanteling
Openluchtfilm: Monos
Rommelmarkt & Terras Mundial
Rommelmarkt & Terras Mundial
Forum September
Schaaktoernooi
Zondag Acht Dagen: Tsubasa Hori,
Soundroutes & gasten, Refa
Bouwweek III
Zondag Acht Dagen: KRAAK
Bouwweek IV
Zondag Acht Dagen: FaBRECOLLECTIV.
Vuur in den Oven
RIO/SIO: Tokyo Godfathers
Forum Oktober

Cinecita

De Roda Antraciet

Residentiewerking

10

de Koer

Zondag Acht Dagen

180

de Koer

Residentiewerking

10

de Koer

de Koervariaties

50

de Koer

Cinema

33

Cinecita (Monterey)

Zondag Acht Dagen

180

de Koer

Zondag Acht Dagen

180

de Koer

de Koer / commoning

16

de Koer

de Koervariaties

80

de Koer

Zondag Acht Dagen

180

de Koer

Bouwdagen

34

de Koer

Zondag Acht Dagen

180

de Koer

Bouwdagen

27

de Koer

Zondag Acht Dagen

180

de Koer

Oven

5

de Koer

Cinema

13

SIO Oudenaarde

de Koer / commoning

26

de Koer

59

zo 17.10

zo 17.10
wo 20.10
vr 22.10
za 23.10
zo 24.10
wo 27.10

do 28.10
za 30.10
zo 31.10
zo 31.10
zo 31.10

NOV

di 2.11 - vr 5.11
wo 3.11
do 4.11
do 11.11
zo 14.11
wo 17.11
do 18.11

de koer

jaarverslag 2021

Reading Together #1 with (not) another
reading group
Huidhonger
Frankie Traandruppel & Kloothommel
FaBRECOLLECTIV.
Breadtalks
Algemene Vergadering
Wouter Van Veldhoven, Midori Hirano &
Lieven Martens
Du rififi chez les hommes
Ruimten Rondom
Vuur in den Oven
Tampopo
Portugal steekt van wal
Bootcamp
Forum November
Long Weekend
Paths of Glory
Rivieren
Charlotte Leclerc & An Pierlé Quartet
Schoolvoorstelling: De club van de lelijke
kinderen

KASK, Boekhandel Limerick Residentiewerking

Voem

ism Gent Cinemastad

ism Filemon

ism Kuru & Offscreen

20

Boekhandel Limerick

Bal Mundial

80

de Koer

Muziek

31

de Koer

Residentiewerking

23

Masala

Oven

37

de Koer

de Koer / commoning

25

de Koer

Muziek

41

de Koer

Ciné Rio

66

de Koer

Residentiewerking

10

de Koer

Oven

5

de Koer

Ciné Rio

25

de Koer

Ciné Bambino

42

de Koer

Residentiewerking

10

de Koer

de Koer / commoning

23

de Koer

Ciné Rio

25

de Koer

Ciné Rio

17

de Koer

Bal Mundial

45

de Koer

Muziek

60

de Koer

Cinema

14

de Koer

60

do 18.11
za 20.11
za 20.11
do 25.11

do 25.11
zo 28.11
zo 28.11
zo 28.11

DEC

wo 1.12
do 2.12
wo 8.12

do 9.12
za 11.12
do 16.12

de koer

jaarverslag 2021

La Double Vie de Véronique
Ruimten Rondom
Spijs & Drank
Schoolvoorstelling: De Beroemde
Bereninvasie van Sicilië
Meru
Vuur in den Oven
Ministars
La Meglio Giuventu
Forum December
Clouds of Sils Maria
Aber das Wort Hund bellt ja nicht, Nooit
opgevoerd toneel & Playing with Standards
trio
Tokyo Godfathers
Spijs & Drank
Bloody Nose, Empty Pockets

ism Anima

ism Rode Antraciet en
Japan Square

Ciné Rio

22

de Koer

Residentie werking

10

de Koer

Keuken

28

de Koer

Cinema

112

de Koer

Ciné Rio

74

de Koer

Oven

5

de Koer

Ciné Bambino

22

de Koer

Ciné Rio

37

de Koer

de Koer / commoning

24

de Koer

Ciné Rio

26

de Koer

Muziek

34

de Koer

Ciné Rio

34

de Koer

Keuken

32

de Koer

Ciné Rio

44

de Koer

61

BEELDEN
p.1
p.6
p.9
p.10
p.11
p.13
p.14
p.15
p.19
p.20
p.21
p.22
p.23
p.24
p.25
p.28
p.29
p.34
p.37
p.38
p.40
p.47
p.49
p.62

Renée Pevernagie
Renée Pevernagie
Renée Pevernagie
Leontien Allemeersch
Leontien Allemeersch, Martín Corlazzoli
Sofie De Backere
Tim Theo Deceuninck, Leontien Allemeersch, Sofie De Backere
Leontien Allemeersch
Leontien Allemeersch
Leontien Allemeersch, Tim Theo Deceuninck
Tim Theo Deceuninck, Isaac Ponseele
Leontien Allemeersch
Leontien Allemeersch, Tim Theo Deceuninck
Leontien Allemeersch, Tim Theo Deceuninck
Katinka de Jonge, Sofie De Backere
Renée Pevernagie
Renée Pevernagie
Renée Pevernagie
Renée Pevernagie
Bart Lodewijks
Renée Pevernagie
Renée Pevernagie
Renée Pevernagie
Tim Theo Deceuninck

ONTWERP
Brecht Hayen

EINDREDACTIE
Sarah de Koning

de koer

jaarverslag 2021
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de   koer
www.dekoer.be
de koer

jaarverslag 2021
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