Cultuurraad Evergem

Algemene Vergadering 9 november 2007

Verslag Algemene Vergadering 8 november 2007 in Vrije
Basisschool Ertvelde

Aanwezigen

zie bijlage
Om 22.00 uur vervoegt Joannes Vanden Abeele de vergadering.

Verontschuldigingen

Zijn verontschuldigd: zie bijlage

Inleiding

Voorzitter Freddy Van Herzeele verwelkomt de aanwezigen en biedt excuses aan
omwille van de verplaatsing naar de vrije basisschool ipv. de Raadzaal. De agenda
wordt gevolgd zoals meegegeven met de voorgestelde punten, maar er wordt wel een
wijziging aangebracht waar iedereen mee akkoord gaat:
? ? Punt 5 moet worden coöptatie van een nieuw lid
? ? Punt 7 moet worden beleidsplan Cultuurcentrum en bibliotheek
? ? Punt 8 wordt opgesplitst in subsidiedossier (1) advies ivm. toekenning subsidies
voor het werkjaar 2006-2007 en (2) stand van zaken huidig subsidiereglement
Verder verwijst de voorzitter ook naar het huishoudelijk reglement art. 8 wat betreft
het aantal afwezigheden van de afgevaardigden van de verenigingen in de Algemene
Vergadering. Het reglement stelt dat na drie afwezigheden op rij het bestuur na
motivatie kan beslissen over het niet meer toekennen van het stemrecht van de
desbetreffende vereniging in de algemene vergadering. Er kunnen uiteraard gegronde
redenen zijn waarom men niet op de vergadering aanwezig kon zijn, factoren
waarmee het bestuur rekening houdt.

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige
vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt unaniem goedgekeurd

2. Wijziging bestuur

Het bestuur heeft 3 ontslagen van leden ontvangen: Gérard Bauwens, die wel
gecoöpteerd lid blijft, Marcel Martens, blijft afgevaardigde van de KVG-Evergem en
Maria Van Hyfte. Het bestuur kan maximaal bestaan uit 12 leden, er blijven nu nog 9
leden over binnen het bestuur.

3. Goedkeuring huishoudelijk reglement

Het bestuur van de cultuurraad wil het huishoudelijk reglement op enkele punten
wijzigen, maar daarvoor is een 2/3 meerderheid nodig en die is niet aanwezig.
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Francine overloopt toch het reglement en de wijzigingen. Er wordt beslist om op 26
november een nieuwe vergadering in te lassen omdat het reglement dan toelaat om
geldig te stemmen ongeacht het aantal aanwezigen.

4. Coöptatie van een nieuw lid in de Algemene
Vergadering
? ? Erik Goethals was vroeger al lid van de algemene vergadering als gecoöpteerde en
stelt zich opnieuw kandidaat.
? ? Erik stelt zich voor: hij is actief in Opendoek, de belangenbehartiger van de
amateurkunsten in Vlaanderen, voor wat het luik theater betreft en organiseert
? ? Er wordt gestemd: 37 ja, 1 nee en 3 onthoudingen, Erik Goethals wordt aanvaard
als nieuw lid van de algemene vergadering. Proficiat!

5. Verkiezing bijkomende nieuwe bestuursleden
? ? Erik Goethals en Gaby D’hondt, die zich voorstelt vanuit een vroeger engagement
bij de Cultuurraad, stellen ook hun kandidatuur als lid van het bestuur.
? ? Er wordt gestemd. Erik Goethals, 37 ja, 0 nee en 5 onthoudingen, Erik Goethals
wordt aanvaard als nieuw bestuurslid. Gaby D’hondt: 39 ja, 0 nee en 3
onthoudingen, Gaby D’hondt wordt aanvaard als nieuw bestuurslid. Proficiat aan
beide leden!

6. Beleidsplan Cultuurcentrum en Bibliotheek
? ? Er is geen geïntegreerd cultuurbeleidsplan: de plannen van het cultuurcentrum en
de bibliotheek moeten elk apart nog goedgekeurd worden in de gemeenteraad van
november, daarom worden ze pas toegelicht op de eerstkomende algemene
vergadering.

7. Subsidiereglement

1) Toelage verenigingen voor het werkjaar 2006-2007
De documenten die aan het begin van de vergadering uitgedeeld zijn, worden
overlopen. Het is de toelage voor de verenigingen volgens het principe van de
gewogen gemiddelden in afwachting van het nieuwe subsidiereglement. Het
nieuwe reglement gaat in van september 2007, de overgangsmaatregel is de
laatste keer van toepassing. Er wordt beslist om ook KWB Doornzele, OKRA
Kerkbrugge-Langerbrugge en Gezinsbond Evergem een subsidie van 100 euro
toe te kennen, naar analogie van de Sleinse Filmclub en The Shakers. Er wordt
gestemd over de toelage: unaniem voor.
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2) Stand van zaken nieuw subsidiereglement
De voorzitter overloopt hoe het nieuwe subsidiereglement tot stand is gekomen
en verwijst naar de opmerkingen die geformuleerd zijn op de vorige algemene
vergadering wat betreft de A-categorie en het gemeentelijk dossier voor de
categorie Amateurkunstverenigingen. De opmerkingen die toen geformuleerd
werden, zijn meegenomen in het definitieve dossier dat voorgesteld werd op de
gemeenteraad van 30 oktober 2007, waarbij de amateurkunstverenigingen
automatisch in de basiscategorie terechtkomen en voor de A-categorie en/of
bonus een gemeentelijk dossier moeten indienen.
-

Standpunt bestuur cultuurraad

Het nieuwe reglement is goedgekeurd en dit kan niet meer teniet worden gedaan.
Het bestuur is van mening dat het veranderen van de A-categorie naar indienen
van een gemeentelijk dossier geen kleine wijziging meer is en er over moest
gestemd worden in de Algemene Vergadering. Gustave Spiloes treedt dit
standpunt bij en verduidelijkt aan de hand van een brief die al aan de cultuurraad
en het cultuurcentrum werd overgemaakt zijn standpunt over de benadeling van
de kerkkoren. Het bestuur van de cultuurraad zal aan het gemeentebestuur laten
weten dat het niet akkoord is met deze manier van werken.
-

Standpunt Cultuurcentrum

Het Cultuurcentrum vindt het belangrijk dat er een participatieproces is geweest in
het tot stand komen van het subsidiereglement. Zowel een werkgroep van de
Cultuurraad als de verenigingen werden gehoord in verschillende
overlegmomenten waarna de opmerkingen werden verwerkt om tot een eerste
inhoudelijk en financieel raamkader te komen.
Het cultuurcentrum is van mening dat gehandeld werd volgens de afspraken bij
de goedkeuring van het eerste inhoudelijke en financiële raamkader, waarbij
gesteld werd dat nog wijzigingen kunnen aangebracht worden. Het bestuur van
de cultuurraad heeft deze wijziging niet bekrachtigd, want ze waren van mening
dat dit moest gebeuren in de algemene vergadering. De timing van het reglement
is steeds duidelijk gesteld, nl. de gemeenteraad van augustus om in september
2007 te kunnen starten en dit paste niet meer. Een leerpunt is om duidelijk af te
spreken hoe advisering binnen het bestuur en de algemene vergadering kan
gebeuren.
Schepen Lehoucq verduidelijkt dat er over het nieuwe reglement duidelijk is
nagedacht en dat het werkbaar is. Hij stelt voor dat er over het gemeentelijk
dossier met de verenigingen overlegd wordt en dat het reglement sowieso na
twee jaar geëvalueerd zal worden en bijgestuurd waar nodig. De afspraak is dat
het dossier naar de verenigingen opgestuurd wordt en de opmerkingen
teruggekoppeld worden naar het bestuur van de cultuurraad en het
cultuurcentrum.

8. Kennisgeving advies straatnamen

De straatnamen aan de verkavelingen van Ertvelde, Doornzele, Evergem en
Sleidinge worden via powerpoint voorgesteld.
Voor de verkaveling in Ertvelde werd gekozen voor de straatnamen Zandrug en
Voetweg, aangezien er topografisch vroeger een zandrug met heirbaan lag.
Voor Evergem koos men voor de straatnamen Geutestraat en Schuurstraat. Geute
verwijst naar modder maam was ook de vroegere benaming voor het deel van de
Reibroekstraat tot aan de Bezoekstraat; Schuurstraat past bij Weidestraat,
Hoevestraat.
In Sleidinge stelt men Boekel voor, verwijzend naar de lus die deze straat maakt.
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In Doornzele wordt de straatnaam Sassevaart, verwijzend naar de nabijheid van het
kanaal Gent-Terneuzen, die voor 1641 de naar 'Sassevaart' droeg, - waterweg van
Gent tot aan het Sas-van-Gent. Het advies over deze namen wordt voorgesteld aan
het college die de keuze al dan niet zal bevestigen en motiveren.

Kennisgeving advies Comeet
Het bestuur heeft de verlenging van het lidmaatschap en de verhoging van de
bijdrage van 0,1 naar 0,3 euro per inwoner van Comeet positief geadviseerd. Dit
advies werd voorgelegd aan het college en is meegenomen in het dossier dat in
oktober aan de gemeenteraad werd voorgelegd. De verlenging van het lidmaatschap
is in de gemeenteraad goedgekeurd. Meer info over Comeet vindt u op
www.comeet.be, waar u zich op de nieuwsbrief kan inschrijven om op de hoogte te
blijven van hun activiteiten.

9. Culturele 14-daagse

1) De stand van zaken ivm. de culturele 14-daagse wordt overlopen volgens het
programma dat werd uitgedeeld. De documenten ivm. de Prijs voor de
cultuurverdienste, uitgereikt aan één persoon die zich verdienstelijk heeft
gemaakt tov. de gemeente op cultureel vlak, en de Prijs voor Cultuur worden
terug bij het bestuur verwacht voor 15 januari 2008. De prijzen zullen ofwel op
de eerstkomende algemene vergadering ofwel voor de culturele 14-daagse
uitgereikt worden.
2) Het reglement voor deelname is gewijzigd, waar ook de goedkeuring van de
algemene vergadering voor nodig is. Aangezien men niet voltallig is om geldig
te stemmen, wordt dit punt opnieuw behandeld in een volgende vergadering
binnen de drie weken.

10. Mededelingen

Verslag
versturen

-

Het bestuur apprecieert de melding vanuit de verenigingen
verontschuldigingen, zo krijgen ze een goed zicht op aanwezigheden.

ivm.

-

Het voorlopig verslag zal op Je plek op het net gepost worden en de link
doorgegeven aan de verenigingen via mail. Men vraagt aan de verenigingen
om wijzigingen ivm. e-mail adressen door te geven. Het verslag zal dan in de
toekomst aan de verenigingen doorgemaild worden.

-

Het Nieuwjaarsconcert vindt plaats op 5 januari 2008 in Cultuurcentrum
Evergem, deze keer een uitvoering van het Belgisch Promenade Orkest.

Volgende
algemene
vergadering

De volgende Bijzondere Algemene Vergadering vindt plaats op 26 november 2007.

Karel Van Poucke

Francine Hamerlinck

Freddy Van Herzeele

Cultuurfunctionaris

Secretaris GCR

Voorzitter GCR

