
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 23 november 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 4/14 Vijfde reeks wijzigingen van 2017. 
Verhoging ontvangsten Kasteel d'Ursel ten gevolge van 
fundraising Cuvée Antonine.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Ontvangsten
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

In 2017 en 2018 wordt het voormalige schildersatelier van hertogin Antonine de 
Mun gerestaureerd en herbestemd tot een vakantiewoning. De middelen voor de 
restauratie zijn voorzien door DLOG, maar voor de inrichting moet Kasteel d’Ursel 
zelf middelen bijeen brengen. Als fundraising werden twee bieren gebrouwen en 
verkocht (Cuvée Antonine Blond en Cuvée Antonine Bruin). De ontvangsten 
(50.000 EUR) uit deze fundraising worden via deze budgetwijziging ingeschreven in 
2017. Aangezien deze middelen pas gebruikt zullen worden in 2018 worden bij de 
budgetopmaak 2018 deze ontvangsten als werkingsmiddelen voor 2018 
ingeschreven.

In dit verslag worden de financiële aanpassingen aan het budget voor 2017 aan uw 
raad voorgelegd. 

1. Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd – Ontvangsten

De exploitatie ontvangsten van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden 
vermeerderd met 50.000,00 EUR. Het gaat om ontvangsten van Verkopen en 
dienstprestaties onder de budgetsleutel 0680/70000000 (ramingsnummer 
2017140805). 

In de doelstellingennota komt dit op pagina 8 van 33
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 
bovenlokaal vrijetijdsaanbod.
AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod.
A Kasteel d'Ursel. We laten het kasteel d'Ursel en haar domein beleven door 
inwoners en bezoekers van de provincie Antwerpen als een waardevol erfgoed op 
een veelzijdige en dynamische manier .

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 
budgetwijzigingen;



Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 
aangaande budgetwijzigingen;

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget – Ontvangsten zijn er 
volgende wijzigingen:
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 50.000,00 EUR.


