Cultuurraad Evergem

Algemene Vergadering 26 november 2007

Verslag Algemene Vergadering 26 november 2007 in
Ontmoetingscentrum Ertvelde – raadzaal

Aanwezigen

Zie bijlage

Verontschuldigingen

Zijn verontschuldigd: zie bijlage

Inleiding

Voorzitter Freddy Van Herzeele verwelkomt de aanwezigen.
Op de vorige vergadering d.d. 9/11 was er geen 2/3 meerderheid aanwezig om de
reglementen goed te keuren en daarom diende binnen de drie weken een nieuwe
vergadering plaats te vinden, ongeacht het aantal aanwezigen. Het bestuur van de
cultuurraad is aangenaam verrast door de vele aanwezigen.

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige
vergadering

Gezien het korte tijdsbestek kon het verslag van de vorige vergadering nog niet
meegestuurd worden. De verslagen van 8/11 en 26/11 worden tegelijkertijd
opgestuurd en zullen op de volgende algemene vergadering ter goedkeuring
voorgelegd worden.

2. Goedkeuring huishoudelijk reglement

Het bestuur van de cultuurraad wil het huishoudelijk reglement op enkele punten
wijzigen. Francine overloopt de wijzigingen op artikel 3, artikel 8 § 2, artikel 9 § 2,
artikel 18 en artikel 22. De meeste wijzigingen betreffen kleine aanpassingen naar
woordkeuze toe, behalve artikel 18, dat helemaal nieuw is.
Het reglement vindt u in bijlage.
Opmerking: in artikel 5, punt 1 staat het woord ‘regelmatig’, wat een periodieke
betekenis heeft, dit moet eerder in ‘geregeld’vervangen worden.
Er wordt gestemd: unaniem voor

3. Wijziging van het reglement voor de prijs van
de cultuur en de prijs van de cultuurverdienste

Er zijn 2 reglementen van toepassing binnen de culturele 14-daagse:
1) De prijs van de cultuur (voor verenigingen)
De belangrijkste wijziging in dit reglement is het feit dat dezelfde organisatie geen
2x op rij de prijs kon verdienen, nu is dat wel in het reglement ingebouwd.
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Opmerking bij punt 3: de prijs wordt afwisselend toegekend aan een socioculturele vereniging en amateurkunstvereniging, dit klopt nog steeds. Voor 2008
wordt de prijs toegekend aan een socio-culturele vereniging.

2) De prijs van de cultuurverdienste (voor één welbepaalde persoon)
De aanpassingen hier liggen in het verlengde van het reglement hierboven.
Advies

Positief advies:
1) Reglement 1: unaniem voor
2) Reglement 2: unaniem voor

4. Mededelingen

Overlijden

? ? Het overlijden van Romain De Bosscher wordt gemeld: hij was een trouw lid van de
Algemene Vergadering en voorzitter van de Sleinse Videoclub.

Beleidsplan
bibliotheek

? ? Een schriftelijke vraag van Daniël Van Durme om een punt toe te voegen op de
agenda ivm. de sluiting van enkele uitleenposten van de bibliotheek zoals vermeld
in hun beleidsplan en de vraag of de cultuurraad hiervoor geen advies diende te
verlenen. Een agendapunt moet minstens een maand op voorhand ingediend
worden dus wordt de vraag binnen de mededelingen behandeld. Het antwoord van
het bestuur op deze vraag is tweeledig:
1) de cultuurraad heeft een afgevaardigde in de Raad van Beheer
van de bibliotheek. De sluiting van de uitleenposten staat
vermeld in het beleidsplan van de bibliotheek dat positief
geadviseerd werd
2) Het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een
kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid en de latere
wijzigingen stelt dat er voor de beleidsplannen van de
bibliotheek en cultuurcentrum geen advies vereist is van de
cultuurraad.
Voorzitter Freddy Van Herzeele licht ook toe dat er vanuit de bibliotheek gedacht is
aan een alternatief, waarbij een bib-bus de scholen en in de toekomst minder mobiele
mensen kan bedelen. Els Buelens verduidelijkt ook dat het de bedoeling is van de drie
grote bibliotheekfilialen om de dienstverlening in de toekomst uit te breiden.

WAK

? ? De Week van de Amateurkunsten (WAK), vindt deze keer plaats van 25/04 tem.
04/05/2008. De verenigingen worden nog geïnformeerd, maar geïnteresseerden
kunnen al contact opnemen met het cultuurcentrum (Karel Van Poucke) voor meer
info omtrent de opzet en voorwaarden deelname.
? ? De milieudienst geeft het initiatief van de korte rittencontracten mee voor (gratis)
openbaar vervoer waar verenigingen ook kunnen op intekenen.

Subsidiereglement

? ? Het gemeentelijk dossier voor de amateurkunstverenigingen vindt u terug in bijlage.
De bedoeling is om de feedback en opmerkingen door te geven aan het
cultuurcentrum volgens de vermelde timing.
? ? De formulieren ivm. de prijzen voor cultuur en cultuurverdienste mogen ook via mail
opgestuurd worden.

Volgende
algemene
vergadering

De datum voor de volgende vergadering wordt later meegedeeld. (voorjaar 2008)
Karel Van Poucke

Francine Hamerlinck

Freddy Van Herzeele

cultuurfunctionaris

secretaris GCR

voorzitter GCR

