Cultuurraad Evergem

Algemene Vergadering 7 april 2008

Verslag Algemene Vergadering 7 april 2008 in raadzaal
Gemeentebestuur Evergem

Aanwezigen

Afgevaardigden aangesloten verenigingen Gemeentelijke Cultuurraad,
gecoöpteerden, Schepen Lehoucq, Mevr. Mottrie( PVG-SPA), Dhr. Deliaert
(Vl..Belang), Dhr. Van Poucke ( cultuurfunctionaris)

Verontschuldigingen

Zijn verontschuldigd:SFK, Belzelieren, KVLV Doornzele-Langerbrugge, KVG, VVG
Ertvelde, G. D’Hondt, J. Van den Abeele, K. Pisman (Groen)

Inleiding

Voorzitter Freddy Van Herzeele verwelkomt de aanwezigen. De agenda is in functie
van de prijsuitreiking voor de Prijs van Cultuur en Cultuurverdienste kort gehouden.

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige
vergadering

Geen tegenstemmen, enkel onthoudingen van de niet aanwezigen, het verslag is
dus goedgekeurd

2. Stand van zaken subsidiereglement

Karel Van Poucke, cultuurfunctionaris van het cultuurcentrum, licht de stand van
zaken toe ivm. het subsidiereglement. De meeste verenigingen vullen hun activiteiten
goed in op ‘Je plek op het net’, er zijn er nog enkele die moeten gecontacteerd
worden om de update te vervolledigen. Wel wordt aan de amateurkunstverenigingen
gevraagd om het gemeentelijk dossier in te vullen voor 25 april en bij voorkeur via
mail terug aan het cultuurcentrum te bezorgen. Verenigingen die dit nog niet gedaan
hebben, worden gevraagd dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Info kan
opgevraagd worden bij het Cultuurcentrum.

3. Kennisgeving beleidsplan Bibliotheek Evergem
en Cultuurcentrum Evergem

Lieve Willems, bibliothecaris en Els Buelens, cultuurfunctionaris-directeur lichten kort
het beleidsplan toe van de bibliotheek en van het Cultuurcentrum Evergem.
De teksten zijn terug te vinden op de website van de bibliotheek en van het
Cultuurcentrum. In bijlage vindt u een uittreksel uit de perstekst zoals die verschenen
is in het gemeentelijk informatieblad de Burggrave (maar niet op de website van de
cultuurraad).
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4. Nieuwe website Cultuurraad Evergem

Patrick Mommens licht de nieuwe website van de Cultuurraad toe. De belangrijkste
rubrieken zijn de historiek van de raad, de activiteiten, de verslagen van de Algemene
Vergadering, en het ledenbestand. De site van de Cultuurraad op ‘Je plek op het net’
wordt als verwijssite gebruikt, vooral voor praktische afspraken rond vergaderingen en
uitnodigingen.

5. Mededelingen
? ? Francine Hamerlinck licht de wijzigingen en toetredingen toe bij de verenigingen:
nieuw is Gemengd koor Vivace Evergem, de aanvraag van het August Vermeylenfonds, de gewijzigde statuten en nieuwe bestuurssamenstelling van het Gemengd
KWB-koor en toneelgroep KAV-KWB, de naamswijziging bij Belzelieren (vroeger
Vocaal Ensemble Belzelieren) en het samensmelten van het A Capella-koor
Ertvelde en Samankoor Wachtebeke.
? ? Adviezen van de Cultuurraad ivm. straatnamen in Ertvelde, Sleidinge en Ertvelde
zijn gevolgd door het schepencollege en worden toegekend, cf. verslag vorige
vergadering d.d. 8 november 2007.
? ? De nota van Mia Verschaeve ivm. de inventarisatie van Trage Wegen ism. het
Gemeentebestuur Evergem wordt kort toegelicht.
Een 1ste hoorzitting heeft plaats op 28 april om 20 uur in de Gemeentelijke
Basisschool te Sleidinge.
Een 2de hoorzitting zal plaatshebben op di. 24 juni om 20.00 uur in het
Cultuurcentrum.
( zie ook www.tragewegen.be/dulomi doorklikken naar Evergem).

Volgende
algemene
vergadering

De volgende Algemene Vergadering vindt plaats op een later te bepalen datum,
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