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Publicatie “Over de kracht van cultuur- en gemeenschapscentra. Gisteren,
vandaag en morgen.”
In mei 2013 vierden cc’s en gc’s hun veertigste verjaardag met een feestelijk colloquium. De sfeer van
jobvreugde, sectortrots en toekomstdromen vindt u nu terug in de publicatie van VVC en LOCUS “Over
de kracht van cultuur- en gemeenschapscentra. Gisteren, vandaag en morgen.” Een bundeling van de
mijlpalen van de voorbije 40 jaar, fragmenten uit vele brieven van beleids- en opiniemakers, feiten en
cijfers van wat cc’s en gc’s vandaag doen en maar liefst 8 artikels met inspirerende toekomstverhalen.
Wouter Hillaert (theatercriticus en coördinator van cultuurtijdschrift rekto:verso) sluit het boek af met een
ietwat schizofreen advies: “werk minder op maat en werk meer op maat.” De cover is van de hand van
illustratrice Sabien Clement met een gedicht van Maud Vanhauwaert – ook verkrijgbaar als A2-affiche.
Het boek en/of affiches kunnen besteld worden bij VVC. Lees meer…

VVC blikt ambitieus vooruit
In 2013 kozen de leden een nieuwe raad van bestuur met als voorzitter Dirk Cornelis (directeur CC De
Spil, Roeselare). Deze ploeg maakte na consultaties bij de leden werk van het meerjarenplan 20142018. Als in moeilijkere en snel veranderende tijden de middelen schaarser en de tijd intenser worden,
is de uitdaging groter om ruimte te creëren voor nieuwe dynamiek en creativiteit, om de essentie van
het verhaal van cultuur- en gemeenschapscentra scherper te stellen. In vijf ambities geven de cc’s en
gc’s aan hoe hun belangenbehartiger, de VVC, daar mee richting aan wil geven.
We willen naast de Vlaamse, ook een meer lokale en regionale reflex ontwikkelen, het draagvlak
verbreden en de slagkracht vergroten door meer in allianties en partnerschappen te werken, mee
bouwen aan de toekomst van de centra, de zakelijk-juridische omkadering optimaliseren en meer
zichtbaarheid geven aan de maatschappelijke rol van cc’s en gc’s. Omdat we meer dan ooit geloven in
de kracht en meerwaarde van cultuurcentra en gemeenschapscentra in een lokale, regionale, Vlaamse
en internationale context als open huizen voor kunst en cultuur, participatie, educatie en
gemeenschapsvorming.
Spreek gerust het VVC-team en de bestuursploeg hierop aan. Alle info vindt u in onze beknopte VVCflyer (pdf) of vindt u op onze website.
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