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Woord vooraf
Van bij het prille begin al wou het ECC
een actief centrum zijn. Geen stoffig
museum rond cartoons maar een huis
van de cartoon. Of was het het huis
van
de
cartoonist
of
de
cartoonliefhebber
dat
we
ambieerden? Eén ding is zeker: het
moest een huis worden dat leeft, waar
mensen zich thuis voelen.
Nu, twee en een halfjaar na de
opening, staat dit jaarverslag in het
teken van de mensen: de cartoonist,
de cartoonliefhebber, de vrienden van het ECC, de pers, de sponsors, de
nationale en internationale partners en uiteraard het team van
vrijwilligers. Al deze mensen zorgen ervoor dat het ECC er in geslaagd is
een actief centrum te zijn.
Daarom wil ik jou, als lezer van dit jaarverslag, oprecht danken. Want
onvermijdelijk behoor jij tot één van die groepen die het ECC rijker
maken: door ons te laten genieten van je creativiteit, door je bulderende
lach terwijl je onze tentoonstellingen bezoekt, door je bemoedigend
mailtje, je financiële of daadwerkelijke steun of door het aperitiefje dat je
op zondagochtend in onze Brasserie nuttigt.

In het jaarverslag krijg je traditiegetrouw een overzicht van onze
activiteiten van het voorbije jaar. En eerlijk gezegd ben ik telkens opnieuw
verbaasd over onze realisaties. We kunnen gerust stellen dat 2009
opnieuw een succesrijk jaar geworden is.
Met dit jaarverslag willen we je ook graag een blik gunnen achter de
schermen. In het hoofdstuk ‘vrijwilligers’ krijg je zicht op het vele werk dat
deze mensen telkens opnieuw en belangeloos verrichten. Toen we enige
tijd geleden voor onze ‘Congotentoonstelling’ projectsubsidies
aanvroegen bij de Vlaamse Gemeenschap kregen we te horen:
‘interessant project, maar lijkt ons niet uitvoerbaar met vrijwilligers’.
Misschien hadden ze gelijk: je moet het gewoon zien om te geloven!
Uiteraard is dit geen eindpunt. De realisaties van 2009 gelden niet als
onze norm, nee, we willen er nog een schepje bovenop doen. Rustig aan
groeien, onze kwaliteit verbeteren, meer activiteiten organiseren...
kortom professionaliseren (met onze vrijwilligers uiteraard).
Dit kan dankzij jouw steun, want vergeet niet: het ECC dat zijn de mensen.
Rudy Gheysens
Voorzitter

Cartoonist

Cartoonist
Het ECC wil het huis zijn van de cartoonist.
Een plaats waar cartoonisten elkaar kunnen ontmoeten, genieten van elkaars werk,
ervaringen uitwisselen, leren of gewoon wat bij keuvelen.

Cartoonist

Huiscartoonist

Scherper

Ludo
Goderis
mocht
gedurende het ganse jaar alle
activiteiten van het ECC
illustreren. Hij stond ook in
voor het ontwerp van een
nieuwjaarskaart,
de
uitnodiging
voor
het
ontbijtbuffet en de aankondiging
van
de
cartoonworkshop. Tijdens de zomermaanden stond zijn werk in de
kijker tijdens een persoonlijke tentoonstelling in het ECC. Op 19
december mocht Ludo het potlood doorgeven aan Canary Pete die de
huiscartoonist 2010 wordt.

Het cartoontijdschrift Scherper was in 2009 aan zijn 4de jaargang toe. In
maart, juni, september en december kwam telkens een nieuw nummer
uit. Het aantal abonnees op Scherper steeg dit jaar tot 109. Scherper
houdt de vinger aan de pols van alles wat in de cartoonwereld gebeurt
en bericht op regelmatige tijdstippen over allerhande activiteiten:
tentoonstellingen, wedstrijden, enz... Ook dit jaar werden héél wat
cartoonisten in de spotlights gezet in een interview.

Wedstrijden
De website van het ECC is voor vele cartoonisten, overal ter wereld, de
belangrijkste informatiebron over cartoonwedstrijden. In 2009 werden
246 internationale cartoonwedstrijden aangekondigd. Dit maakt de ECCwebsite tot één van de meest complete informatiesites op dit gebied.

Workshop
In september organiseerde het ECC een workshop ‘cartoons tekenen
met de computer’. Cartoonisten werden er door collega’s in de wereld
van het computertekenen
ingewijd. Een variatie aan
technieken en programma’s
werd bestudeerd. Na uitleg
en observatie kon men zelf
de eerste stapjes zetten. Een
activiteit die zeker en vast
een vervolg zal krijgen.

Cartoonist

Cartoonisten stellen tentoon
In 2009 werden zes persoonlijke tentoonstelingen georganiseerd. Een unieke kans om de
persoon achter de cartoonist te leren kennen.

O-SEKOER

BOSC

LUDO

Luc Descheemaeker werd in 1955 geboren in
Brugge. Hij geeft les in ‘Kunst en Cultuur’ aan het
Sint-Jozefinstituut in Torhout. Hij tekent cartoons
en maakt humorfoto’s. Hij won meer dan 100
internationale prijzen. Anno 2009 kan hij een
erelijst voorleggen die bulkt van internationale
successen. Hij haalde nominaties, ereplaatsen en
overwinningen in de meest uiteenlopende
festivals van Japan tot Bulgarije, van Brazilië tot
Turkije, van Cuba tot Spanje. Over heel de wereld
beschikken cartoonmuseums en humorarchieven
over werk van O-SEKOER.

Jean-Maurice Bosc werd geboren in Nîmes in 1924.
Hij was autodidact en, geïnspireerd door Mosé,
begon hij cartoons te tekenen. Typerend voor zijn
werk is dat hij zich beperkt tot de essentiële lijnen.

Ludo werd geboren op 5 januari 1961 en
woont in Brugge. Ludo is sinds 30 jaar actief
als cartoonist-illustrator en verzamelde
intussen meer dan 65 nationale en
internationale prijzen. Hij tekende politieke
cartoons voor De Standaard en opdrachten
voor VRT, Columbia Pictures, InBev, Ecover,
Nestlé, LANNOO, DIE KEURE, HALEWIJN,
ECOVER, NCMV, CBR, VOCA, SECUREX ... Hij
had overzichtstentoonstellingen in o.m.
Osaka en Porto.

Hij tekende o.m. voor Paris-Match, FrancObservateur, Marie-Claire, France-Dimanche, Die
Zeit, Daily Telegraph en Punch. Hij verzamelde héél
wat prijzen en er werden door Monnaie de Paris
twee Bosc-munten geslaan.
Hij stierf op 3 mei 1973.

Cartoonist

Bridenne

Zlatkovsky

Michel Bridenne werd in 1946 in Parijs geboren.
Sinds de jaren 1970 verschijnen zijn cartoons en
illustraties in héél wat Franse kranten en
tijdschriften. Als sneltekenaar was hij
huistekenaar in verschillende tv-uitzendingen.
Zo was hij o.m. de vaste tekenaar in het
programma ‘Droit de Réponse’ op de Franse
zender TF1 en het acht-uur journaal.

Zlatkovsky staat reeds meer dan 30 jaar aan de top
van de internationale cartoonscène en sleepte
meer dan 200 onderscheidingen in de wacht,
waarvan 50 eerste prijzen. In 1992 werd hij door
collega’s cartoonisten verkozen tot beste cartoonist
ter wereld. Zlatkovsky werkt momenteel aan een
doctoraat over de geschiedenis van de Russische
cartoon en is auteur van tal van essays rond kunst
in het algemeen en cartoons in het bijzonder.

André Nollet

André Nollet werd in 1946 geboren. Hij was
sportcartoonist bij Het Nieuwsblad van
1980 tot 1999 en geestelijke vader van
Oscar Palmkes. Eind 1999 begint hij
dagelijks cartoons te tekenen in Het Laatste
Nieuws - regio Gent. Vanaf mei 2002 tekent
hij wekelijks voor 't Pallieterke als opvolger
van zijn goede vriend Brasser. Hij was
tevens als cartoonist actief voor
verschillende bedrijven zoals Electrabel,
Hij
ontwierp
ontelbare
affiches
en
platenhoezen.
Hij
had
persoonlijke Hij had persoonlijke tentoonstellingen in Canada, Quickstep, Volvo Cars, NMBS, ABVV...
tentoonstellingen in o.m. Glasgow, Tokyo, Parijs Estland, Frankrijk, Italië, Malta, Polen, Rusland,
en New York.
Turkije en de Verenigde Staten.
Hij is ook reeds jarenlang voorzitter van de
jury van de Euro-Kartoenale.

Cartoonist

Euro-kartoenale Zand, kiezel en grind

Enquête
ste

De Euro-kartoenale vierde in 2009 zijn 30
verjaardag. Het jubileumjaar werd gevierd met een
overzichtstentoonstelling van de prijswinnaars van
1979 tot 2009.
Daarnaast ging alle aandacht uiteraard naar de
nieuwe editie die als titel ‘Zand, kiezel en grind’,
meekreeg. Het werd de cartoonisten niet makkelijk
gemaakt want stranden en woestijnen waren uit
den boze, het ging hier voornamelijk om de
industriële toepassing van het zand. Het moeilijke
thema kon toch 588 creatieve geesten uit 70 verschillende landen en verspreid over de 5 continenten
bekoren. Ook dit jaar waren er inzendingen uit minder voor de hand liggende landen: Trinidad en Tobago,
Bahrein, Myanmar, Costa Rica, DR Congo, Ecuador, Peru, Maleisië en Nigeria zijn daar maar enkele van.
De jury bestond dit jaar voor het eerst uit een internationale jury o.l.v. onze vaste voorzitter André Nollet.
Na héél wat discussies werden de volgende prijzen toegekend:
•
•
•
•
•
•

Eerste prijs: Alessandro Gatto (Italië)
Tweede prijs: Pawel Kuczynski (Polen)
Derde prijs: Stefaan Provijn (België)
Prijs van het ECC: Rumen Dragostinov (Bulgarije)
Prijs van de EU: Ross Thomson (UK)
Beste Belgische inzending: Norbert Van Yperzeele (België)

Nieuw in 2009 was ook dat een panel van Kruishoutemse juryleden werd samengesteld. Ze kozen Sagar
Shirguppi uit Indië als winnaar van de Prijs van de Kruishoutemnaar.

Teneinde onze wedstrijd te evalueren en continu
bij te sturen werd een on-line enquête
georganiseerd bij cartoonisten die in 2009 niet aan
de Euro-kartoenale hebben deelgenomen en wel
aan minstens één van de vorige twee edities. 91
cartoonisten uit 21 verschillende landen hebben
op de enquête gereageerd.
De
meeste
respondenten
hebben
niet
deelgenomen door een combinatie van een te
moeilijk thema (50%) en te weinig tijd (75%).
Ongeveer ¼ van de personen die geen tijd vonden
geeft aan dat dit een traditioneel drukke periode
is, de grote meerderheid heeft het over een
toevallig drukke periode. De meeste respondenten
(49.52%) nemen per jaar deel aan minder dan 5
wedstrijden. Dit is dus een zeer klein aantal als
men bedenkt dat enkel op de website van het ECC
bijna 250 wedstrijden per jaar worden
aangekondigd. De cartoonisten gaven aan
voldoende op de hoogte te zijn van de Eurokartoenale (98%). De door ons aangeboorde
communicatiekanalen lijken dus goed te werken.
Met een gemiddelde score van 8,2/10 blijken de
cartoonisten die niet deelgenomen hebben toch
een héél hoge mate van appreciatie voor de Eurokartoenale te hebben. De overgrote meerderheid
zegt dan ook dat ze aan de volgende editie zullen
deelnemen.

Cartoonliefhebber

Cartoonliefhebber
Het ECC wil de gastheer zijn van elke cartoonliefhebber.
Tentoonstellingen aanbieden, informatie geven over wat leeft in de cartoonwereld
en boeken ter beschikking stellen.

Cartoonliefhebber

Tentoonstellingen
De tentoonstellingen vormen uiteraard de kernactiviteiten van het ECC. In
2009 werden niet minder dan 8 tentoonstellingen georganiseerd. Waarbij
steeds getracht werd verschillende stijlen en technieken aan bod te laten
komen.

O-SEKOER en BOSC
Het jaar werd gestart met twee toppers. Met de
retrospectieve van BOSC, de man die tekent met
de gom, haalden we het werk van één van
Frankrijks beste cartoonisten aller tijden naar
Kruishoutem. Hoewel BOSC reeds meer dan 30
jaar overleden is, blijkt zijn werk nog steeds het
publiek te beklijven.
Daarnaast kregen we een Flashback van het werk
van O-Sekoer, een combinatie van ouder en
nieuwer werk. Ook de humorfoto’s van de hand
van O-Sekoer vielen bij menigeen in de
smaak. Een Belgische cartoonist die meer
dan 100 internationale prijzen won,
evident dat hij een persoonlijke
tentoonstelling kreeg in het ECC.

Euro-kartoenale
Pasen 2009 werd wel een héél speciaal moment. Niet alleen de Eurokartoenale ‘Zand, kiezel en grind’ werd dan geopend, maar we vierden
ook de 30ste verjaardag van de Euro-kartoenale die in 1979 van start ging.
Een
overzichtstentoonstelling
met alle winnaars van de
voorbije edities was het gevolg.

Ludo en Paartijd
Tijdens de zomermaanden werd
resoluut voor pure humor
gekozen. Daar zorgde onze huiscartoonist Ludo Goderis voor met een
overzicht van zijn beste werken, die bij menigeen blijvende lachrimpeltjes
hebben opgeleverd.
De tentoonstelling ‘Paartijd’ van de
Fransman Bridenne was ronduit schitterend.
Hij slaagt er als geen ander in het
liefdesleven van de dieren, op een weliswaar
onschuldige, maar hilarische manier weer te
geven. Pretlichtjes in de ogen van elke
bezoeker waren het resultaat.

Cartoonliefhebber
Humour, Amour et Vigne
Ieder jaar hebben we ook een
gasttentoonstelling van een bevriende
cartoonorganisatie. Dit jaar was het de
beurt aan de cartoonale van Jonzac met
de werken uit de wedstrijd ‘Humour,
Amour et Vigne’. Ter promotie van de
streekproducten werden we op de receptie
vergast op Pineau en Cognac.

40 jaar André Nollet
André Nollet werd in 2009 tot ereburger van
Wervik uitgeroepen. Een succesvolle 40jarige carrière als cartoonist lag hiervoor aan
de basis.

Een reden ook om een overzichtstentoonstelling met zijn werk te
organiseren in het ECC: veel sportcartoons, politieke cartoons,
publiciteitscartoons en natuurlijk zijn geesteskind: Oscar Palmkes.

Mikhaël Zlatkovsky
Met de Rus Mikhaël Zlatkovsky haalde het ECC
één van de belangrijkste cartoonisten uit de
20ste
eeuw
naar
Kruishoutem.
De
tentoonstelling bundelde stuk voor stuk
grafisch zeer sterke cartoons, maar de
aandacht ging toch vooral naar de diepere
boodschap in elk werk. Een tentoonstelling die
elke bezoeker tot nadenken stemt.

Bezoekersaantallen
In 2009 hebben 3328 mensen een bezoek gebracht aan het ECC. Dit betekent een gemiddelde van 66 bezoekers per week. Een zeer behoorlijk
resultaat als je weet dat het ECC enkel op zondag open is. Het voorbije jaar mochten we ook 24 groepen verwelkomen. De groepsbezoeken
concentreren zich voornamelijk in de periode mei-juni en het najaar. In de herfstvakantie kregen we onze eerste Franstalige groep kinderen op
bezoek, in het kader van een artistieke week.

Cartoonliefhebber

Cartoonboekenclub
Ook
de
ECCcartoonboeken-club heeft
het voorbije jaar niet
stilgezeten.
De cartoonboekenclub is
een virtuele ontmoetingsplaats van cartoonboekenverzamelaars van over de
hele wereld. De club heeft
als doel de cartoon te
promoten door bewondering te wekken voor cartoonboeken en de
respectievelijke cartoonisten.
Tijdens het voorbije jaar werden 60 Engelstalige artikels gepubliceerd op
de blog van de ECC-cartoonboekenclub. Daarnaast werd in elk
Scherpernummer een artikel aan cartoonboeken gewijd.
Dit jaar heeft de club een actieve bijdrage geleverd aan de herdenking van
Bruce Bairnsfather door het organiseren van een tributecartoontentoonstelling in Ploegsteert en de veiling voor het goede doel
van de Belgische cartoons in het Cartoonmuseum in Londen. De
bezoekers van de tentoonstelling konden eveneens kennismaken met een
unieke verzameling cartoonboeken over WO I.

Maar bovenal blijft de cartoonboekenclub een netwerk, het
corresponderen en onderhouden van contacten met mensen met een
hart voor cartoons (cartoonboekenverzamelaars, cartoonisten, auteurs,
uitgevers, musea, ...) is dan ook één van de belangrijkste activiteiten van
bezieler Jan Oplinus.
De totale verzameling boeken van alle leden van de club wordt op meer
dan 25.000 exemplaren geschat.
Meer info: http://ecc-cartoonbooksclub.blogspot.com

Blog ECC Cartoonbooksclub
Bezoekers
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4901

4076

Terugkerende bezoekers

448

412
Q3

Q4

Cartoonliefhebber

Communicatie
Om de cartoonliefhebber te bereiken worden verschillende kanalen
aangeboord: de website, de nieuwsbrief en het tijdschrift Scherper zijn
onze belangrijkste communicatiemiddelen.

Nieuwsbrief
Nieuw in 2009 was de lancering van een
maandelijkse Nederlandstalige en een
driemaandelijkse Engelstalige nieuwsbrief. Een
170-tal Nederlandstalige cartoonliefhebbers
en ongeveer 600 anderstaligen krijgen deze
nieuwsbrieven in hun mailbox. Het
gemiddelde leespercentage van 49% is hoog
(normaal leespercentage nieuwsbrieven 15 à
30%).

Website
De drietalige website van het ECC blijft voor héél wat cartoonliefhebbers
één van de belangrijkste informatiebronnen. Men kan er terecht voor
informatie omtrent de activiteiten die in het ECC plaatsvinden en
nieuwtjes over de cartoonwereld in het algemeen. Op internationaal
gebied zijn het voornamelijk de wedstrijdpagina’s die het vaakst
geconsulteerd worden. Met een gemiddelde van meer dan 4300
bezoekers per dag uit een 70-tal landen, is de ECC-website één van de
belangrijkste cartoonsites ter wereld.
Figuur 1: gemiddeld aantal bezoekers per dag
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Flyer
De flyer ter promotie van het Europees Cartoon Centrum werd eind 2009
op 15.000 exemplaren verspreid. De drietalige folder heeft als doel het
ECC als toeristische trekpleister in Kruishoutem en de Vlaamse Ardennen
te promoten.

Publicatie
Ter gelegenheid van de 17de Euro-kartoenale
werd opnieuw een catalogus uitgegeven met
een 100-tal van de beste cartoons uit de
wedstrijd ‘Zand, kiezel en grind’.

Cartoonliefhebber

Bibliotheek

Ontbijt en pannenkoeken

De bibliotheek van het ECC kent een gestage groei. In 2009 werd de
collectie uitgebreid met 232 cartoonboeken en catalogi van over de hele
wereld. Daarna ast werden eveneens 32 nieuwe tijdschriften aan de
collectie toegevoegd. In 2010 is het de bedoeling dit unieke archief verder
te ontsluiten zodat het makkelijker wordt voor cartoonliefhebbers en
studenten om opzoekingen te doen.

Een
ontbijtbuffet
met
moederdag en pannenkoeken
op Lichtmis. Het begint stilaan
een traditie in het ECC te
worden. Het ontbijtbuffet was
in 2009 een zodanig groot
succes dat we genoodzaakt
zullen zijn de komende jaren
het aantal inschrijvingen te
beperken.

Kinderatelier
In 2009 werd voor het eerst een
kinderatelier georganiseerd voor
kinderen tussen 10 en 12 jaar. Ze
maakten er op een speelse
manier kennis met cartoons en
karikaturen. In het najaar werd
ook een Franstalige groep
kinderen ontvangen.

Leerkrachtendag
Het pedagogisch project voor de derde graad van het Basisonderwijs werd
voorgesteld aan de scholen uit Kruishoutem en omliggende omgeving. De
leerkrachten en directie kregen uitleg over het pedagogisch project en
mochten daarna aan de lijve ondervinden hoe leuk en leerrijk een
interactief bezoek aan het ECC kan zijn.

’t Jaar grappig getekend
De eindejaarsconférence 2009 stak
in een nieuw kleedje. Het
jaaroverzicht met cartoons van
André Nollet werd deskundig
becommentarieerd
door
Jan
Verheggen. Een geslaagd concept,
waar in 2010 nog op verder zal
worden gebouwd.

Vrijwilligers

Vrijwilligers
Het ECC is een thuis voor de vrijwillige medewerkers.
Hun talenten worden optimaal ingezet, hun vrije tijd is schaars.
Er wordt hard gewerkt, maar ook héél veel plezier gemaakt.

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Opening

Als het ECC activiteiten kan organiseren voor cartoonliefhebbers en
cartoonisten dan kan dit enkel door de inzet van een team van een 15-tal
enthousiaste vrijwilligers. Het ECC dat ZIJN de vrijwilligers, zij maken van
het ECC een plaats waar het leuk vertoeven is. We gunnen je graag een
blik achter de schermen.

Tentoonstellingen
Om de drie maanden kan je in het ECC een
nieuwe tentoonstelling bezoeken. Een jaar op
voorhand wordt gebrainstormd over welke
tentoonstellingen
georganiseerd
zullen
worden. Een concept wordt uitgewerkt,
cartoonisten worden gecontacteerd, er
worden afspraken gemaakt. De data worden
vastgelegd.
Tekeningen
worden
ingekaderd,
de
tentoonstelling wordt opgebouwd: een tekstje
hier, een pancarte daar, een powerpointpresentatie of een video, de
opstelling, hier en daar nog een extra plankje te zagen, een likje verf te
geven. Samenwerken is de boodschap om tot een professioneel resultaat
te komen.

Een inleidend woordje op een tentoonstelling,
de aankondiging van een gastspreker, het ECC
heeft hiervoor zijn eigen professionele
presentatoren in huis.
Bij elke opening hoort uiteraard ook een
receptie. Telkens opnieuw originele hapjes
bedenken, ze zelf klaarmaken en opdienen.
Onze cateringcoördinatoren slagen er telkens
opnieuw in creativiteit en budgetvriendelijkheid
te combineren, met een ‘wauweffect’ als
resultaat.

Pedagogisch project
Enkele vrijwilligers werkten
een pedagogisch project uit
voor
het
basisonderwijs.
Opdrachten bedenken, een
handleiding opstellen en het
materiaal maken ... alles werd
‘in huis’ ontwikkeld. Ook de
begeleiding van klassen en de
kinderateliers
in
het
Nederlands of Frans gebeurt door de vrijwilligers van het ECC.

Vrijwilligers
Permanenties
Het ECC is elke zondag open voor het publiek. Dit betekent een beurtrol
voor het openhouden van het ECC en de bediening in de BRASSERie, 50
weken per jaar.

Groepsbezoeken
Ook groepen zijn welkom
in het ECC, op weekdagen
of zaterdag. Ze krijgen een
rondleiding, een drankje
en op aanvraag wordt ook
voor een stukje taart of
een hapje gezorgd. Een
bezoek aan het ECC moet
een totaalbeleving zijn.

Scherper
Het cartoontijdschrift Scherper rolt 4 maal per jaar van de persen.
Uiteraard wordt aan elk nummer hard gewerkt: cartoonisten interviewen,
artikels schrijven, de lay-out, de deadline in het oog houden en de
eindredactie. Eens een nog lichtjes warme Scherper van bij de drukker
komt dient die uiteraard nog verzendingsklaar gemaakt te worden.

Cartoonboekenclub
De ECC cartoonbooksclub is een éénmansinitiatief in de schoot van het
ECC. Een wekelijks blogartikel en het onderhouden van contacten met

héél wat cartoonboekliefhebbers van over de ganse wereld. Een
belangrijk PR-luik voor het ECC.

Bibliotheek
Inventariseren van de nieuwste aanwinsten inzake cartoonboeken en
tijdschriften. Digitaliseren van artikels en cartoons. Een concept voor de
ontsluiting van al die informatie ontwikkelen, dat moet er voor zorgen dat
iedereen in de toekomst makkelijk informatie terugvindt.

Boekhouding
Onze inkomsten en uitgaven dienen uiteraard nauwgezet bijgehouden te
worden. De boekhouding, een financieel jaarverslag... Gelukkig telt ons
team ook mensen die
goed zijn in cijfers.

Website
De drietalige website is
één van de belangrijkste
contactkanalen
met
cartoonisten
in
het
buitenland.
Een
dagelijkse update met activiteiten en cartoonnieuws van over de ganse
wereld kan enkel door héél wat tijd te besteden aan het opzoeken van
relevante informatie en nieuwe wedstrijden. Een referentie in de
cartoonwereld, dat word je niet zomaar.

Vrijwilligers
Nieuwsbrieven

Buitenlandse gasten

Kort op de bal spelen door de meest recente informatie direct bij de
geïnteresseerden te brengen gebeurt aan de hand van de maandelijkse
Nederlandstalige en de driemaandelijkse Engelstalige nieuwsbrief.

Al gemerkt dat bij vele
tentoonstellingen
de
cartoonist zelf aanwezig
is? Ook bij de Eurokartoenale worden de
prijswinnaars
telkens
uitgenodigd. We maken
er een erezaak van deze
buitenlandse
gasten
goed te ontvangen:
culturele en toeristische
bezoekjes, een lekkere typisch Belgische maaltijd, een gezellig samenzijn
met het ganse team... Ook hiervoor halen de vrijwilligers hun talenten
boven: koken, kunststeden bezoeken, gidsen in Frans, Engels, Duits of
Spaans of een combinatie van die talen, over en weer rijden naar hotels...

Sponsors
Sponsors zoeken, subsidiedossiers samenstellen, ... het vraagt wat moed,
overtuigingskracht en ... administratie. Jammer genoeg volstaat een goed
project niet altijd om subsidies binnen te rijven.

Euro-kartoenale
Onze
tweejaarlijkse
wedstrijd organiseren is
een project op zich:
sponsor zoeken, een leuk
thema
bedenken,
reglementen maken en
versturen, binnenkomende
cartoons klasseren, een
jury samenstellen en de
jurybijeenkomst organiseren, een catalogus uitgeven, prijswinnaars
ontvangen en rondreizende tentoonstellingen organiseren... Meteen ook
de reden waarom de Euro-kartoenale niet jaarlijks wordt georganiseerd.

Vertalingen
Een driemaandelijkse Engelstalige nieuwsbrief, een drietalige website,
een pedagogisch project in het Frans, een wedstrijdreglement.... Ook voor
de vele vertalingen staan de vrijwilligers van het ECC in. Van Nederlands
naar Frans en Engels en omgekeerd. Af en toe moeten er ook mails
gelezen en beantwoord worden in het Duits en Spaans.

Vrijwilligers

Onderhoud

Rondreizende tentoonstellingen

Een gebouw als het ECC onderhouden is geen sinecure. Het zijn opnieuw
diezelfde vrijwilligers die het centrum net en proper houden en éénmaal
per jaar – in de kerstvakantie – wordt de grote kuis gedaan. Dan staat
iedereen paraat.

Een eigen tentoonstelling die op reis gaat? Dan
zorgen de vrijwilligers ervoor dat alles veilig op
de eindbestemming geraakt. Eventueel wordt
geholpen bij de opbouw en héél vaak wordt de
openingstoespraak door een ECC’er gehouden.

PR
Om het ECC te promoten worden persberichten verstuurd naar nationale
media en worden de activiteiten
plichtsbewust
ingevuld
op
allerhande
activiteitenagenda’s.
Daarnaast gaat het ECC er prat op
aanwezig
te
zijn
op
alle
cartoonactiviteiten in België en
waar mogelijk op de belangrijkste
buitenlandse festivals.

Jury’s
De ECC-vrijwilligers worden eveneens gewaardeerd om hun expertise en
worden daarom regelmatig gevraagd om in jury’s van wedstrijden te
zetelen.

Pannenkoeken en ontbijtbuffet
Alle hens aan dek voor het ontbijtbuffet en het
pannenkoekenfestijn. Iedereen klaar om er
een verzorgd en lekker feest van te maken.

Workshops en seminaries
Het organiseren van een workshop of seminarie
vereist héél wat organisatievermogen: de
sprekers/tekenaars zoeken, materiaal ter beschikking
stellen, het onthaal en de catering verzorgen. Ons
motto: leren en plezier maken dat gaat hand in hand.

Vrijwilligers
Eindejaarsevenement

Ontspanning

Al sinds het begin mogen we rekenen op een speciale vrijwilliger voor
deze activiteit: André Nollet. Maar iedereen weet ondertussen ook dat
onze eindejaarsreceptie garant staat voor een spetterende start van het
nieuwe jaar.

Maar gezien de boog niet altijd kan gespannen staan, vind je onze
vrijwilligers vaak nog tot in de late uurtjes in het ECC, aan het nakaarten
na een activiteit of gewoon gezellig samen zijn onder vrienden. Elk jaar
wordt ook verrassingsweekend georganiseerd om de teamgeest wat
verder aan te scherpen. In 2009 werd het een bezoek aan Waals-Brabant
en Brussel.

En nog zoveel meer ...
En zo zijn er nog
duizenden taken die de
vrijwilligers van het ECC op
zich nemen: foto’s maken,
boodschappen doen, een
babyborrel organiseren,
de verwarming komen
aansteken, zorgen dat er
drank
in
huis
is,
allerhande administratie,

...

teveel

om

op

te

noemen.

De vrijwilligers van het ECC:
Ann, Bart, Christien, Fernand, Filip, Herman, Jan, Johan, Monique, Paul, Philippe, Rudy,
Ro, Saskia, Sebastien en Véronique.
De cartoonboekenclub :
Jan Oplinus

Sponsors
Het ECC kan zijn doelstellingen enkel bereiken door
de financiële hulp van grote en kleine sponsors

In 2009 konden we rekenen op de steun van

Vrienden van het ECC

