Cultuurraad Evergem

Algemene Vergadering 7 april 2008

Verslag Algemene Vergadering 13 oktober 2008 in raadzaal
Ertvelde

Aanwezigen

De afgevaardigden van de aangesloten verenigingen, Schepen Lehoucq, de
gecoöpteerden, Dhr. Deliaert (Vl.Belang), Mevr. Pisman ( Groen), Dhr. Van Poucke,
cultuurfunctionaris, Dhr. Forré (journalist)

Verontschuldigingen

Zijn verontschuldigd: de afgevaardigden van Sleinse Filmclub, KVLV Wippelgem,
Toneelbond Rieme, Belzelieren, Markant Evergem, KAV Evergem, LG Ertvelde,
KVLV Doornzele–Langerbrugge, Harmonieorkest G.Duijck, NEOS Sleidinge,
Gezinsbond Evergem, KAV Sleidinge, Theater Strobos, Markant Sleidinge, KKKL,
Ziekenzorg CM Sleidinge, Davidsfonds Ev/Ertv/Sleid., par. Zangkoor Ertvelde..
Afwezig: Zangkoor Langerbrugge, Ziekenzorg Ertv/Rieme/Kluizen, Toneelgroep
Ertvelde, KVG, Nieuw toneel Kluizen, Markant Ertvelde, Davidsfonds Belzele,
Interessegroep Natuur, VVKB Sneyssens, Vermeylenfonds Evergem.

Inleiding

Voorzitter Freddy Van Herzeele verwelkomt de aanwezigen. De agenda wordt
gevolgd zoals meegestuurd met de uitnodiging.

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige
vergadering

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

2. Financiële verdeling subsidies volgens nieuw
subsidiereglement

Historiek
Freddy Van Herzeele schets kort de historiek van het tot stand komen van het nieuwe
subsidiereglement. In december 2004 zag de Cultuurraad af van de verdere
administratieve verwerking van de subsidiedossiers en werd geopteerd om te werken
aan een nieuw reglement. Vanaf het werkjaar 2004-2005 tot 2006-2007 gold een
overgangsmaatregel die gebaseerd was op de gemiddelden van de in de vorige jaren
toegekende bedragen. Het werkjaar 2006-2007 was tevens een proefjaar waarin de
invulling van de activiteiten volgens je plek op het net gebeurde.
In mei 2006 werd het inhoudelijk raamkader goedgekeurd en in oktober 2006 het
financieel raamkader van het nieuwe subsidiereglement. In de gemeenteraad van
augustus 2007 werd het subsidiereglement goedgekeurd. Vanaf 1 september 2007
ging het nieuwe subsidiereglement effectief van kracht en startte het eerste werkjaar
september 2007-augustus 2008 waarbij de verenigingen hun activiteiten dienden in te
vullen op Je plek op het net.
Financiële verdeling werkjaar 2007-2008
Karel Van Poucke, cultuurfunctionaris van het cultuurcentrum, licht de financiële
verdeling toe van de subsidies van het werkjaar september 2007- augustus 2008
volgens het nieuwe subsidiereglement. Vooral de basisprincipes zijn hierbij belangrijk,
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zoals vermeld op de documenten die uitgedeeld zijn, waarbij iedereen in aanmerking
moet kunnen komen voor een basissubsidie. Het document met de financiële
verdeling is tot stand gekomen na bespreking met het bestuur van de Cultuurraad en
werd positief geadviseerd.
Verdere timing: deze verdeling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van
november.
Stemming
Er wordt gestemd over de financiële verdeling van de subsidies volgens het nieuwe
subsidiereglement: 47 stemmen voor, geen tegen, 4 onthoudingen (De Boskapel,
Gemengd zangkoor Cantilena Kluizen, toneelvereniging Wipton en Roger De Kerpel).
De financiële verdeling voor het werkjaar 2007-2008 zoals voorgelegd, is dus
goedgekeurd.
Elke socio-culturele vereniging krijgt een uitprint mee van de activiteiten die ingevuld
zijn op Je plek op het net met opmerkingen indien bepaalde activiteiten verkeerd
werden ingevuld en tips naar de toekomst toe.

3. Coöptatie nieuw lid in de Algemene
Vergadering en bestuur van de Cultuurraad

Geïnteresseerden in het lokaal cultuurbeleid kunnen zich kandidaat stellen als
gecoöpteerde om lid te worden van de Algemene Vergadering van de Cultuurraad.
Annie Van der Jeugd stelt zich kandidaat en stelt zichzelf voor aan de leden. Ze heeft
jarenlang in het onderwijs gestaan, o.a. in Ertvelde en Doornzele, en is
geïnteresseerd in cultuur in de brede zin van het woord. Ze wil zich graag inzetten in
de werking van de Cultuurraad
Stemming: er zijn 47 stemmen voor, 2 tegen en 2 ongeldig (verkeerd formulier
gebruikt).
Annie stelt zich ook kandidaat als gecoöpteerd bestuurslid van de Cultuurraad.
Stemming: er zijn 44 stemmen voor, 1 tegen en 3 onthoudingen.
Proficiat aan Annie Van der Jeugd!

4. Culturele 14-daagse

Het bestuur van de Cultuurraad denkt na over de toekomst van de Culturele 14daagse en heeft de verenigingen over enkele punten bevraagd. Francine Haemerlinck
licht de visietekst toe die uitgedeeld werd.
? ? De 2-jaarlijkse timing blijft behouden met de volgende editie in 2010
? ? De samenwerking tussen verenigingen wordt belangrijker
? ? Er is aandacht voor plaatselijke kunstenaars en artiesten. Het aanbod
podiumkunsten komt immers al ruim aan bod in Stroming.
De doelstellingen worden even overlopen en indien er suggesties zijn rond de
invulling, kunnen die binnen de vereniging besproken worden en bezorgd via het
uitgedeelde document.

Cultuurraad Evergem

Algemene Vergadering 7 april 2008

5. Communicatie

Website Cultuurraad
Patrick Mommens geeft een stand van zaken ivm. de website van de Cultuurraad
(www.cultuurraadevergem.be). De website bestaat acht maanden. Over de ganse
periode gespreid, kregen ze gemiddeld twaalf bezoeken per dag op deze site. Dat is
redelijk veel, want de site beperkt zich tot cultuur en dan nog in Evergem en
omgeving. Er is dus een behoefte aan informatie. Suggesties blijven uiteraard altijd
welkom.
Wat de communicatie via e-mail betreft bvb. voor het versturen van de agenda, zijn er
66 erkende verenigingen, maar 9 hebben (nog) geen e-mail adres. Van de voorzitters
zijn er 13 die nog geen e-mail hebben. Als er wijzigingen zijn, gelieve die steeds te
melden aan Francine Haemerlinck.
Je plek op het net
Karel Van Poucke licht het gebruik van Je plek op het net nog even toe ifv. het
subsidiereglement. De meeste verenigingen maken er gebruik van en het is een
werkbaar instrument, alleen moeten de webmasters goed op de hoogte zijn van hoe
de activiteiten kunnen ingevuld worden, cf. het reglement. Voor inhoudelijke vragen
kan men steeds terecht bij het Cultuurcentrum, voor technische vragen bij de
gemeentelijke communicatiedienst.
Vanuit het Davidsfonds Ertvelde wordt de vraag gesteld hoeveel keer de site van de
vereniging bezocht werd. Momenteel kan dit nog niet bekeken worden, maar met de
vernieuwing van de gemeentelijke website zal er een toepassing zijn waarbij dit
mogelijk wordt. De activiteiten van vorige jaren zullen via de communicatiedienst
verwijderd worden.

6. Varia
? ? Patrick Mommens geeft de stand van zaken mee ivm. de adviezen rond
straatnamen. Er liggen geen nieuwe adviezen op tafel, de vorige zijn gevolgd,
waarbij de laatste Gemet is in Doornzele. De werkgroep straatnamen wil in de
toekomst aan de gemeenteraad wel meer keuzes laten, zoals het geval was bij de
naam Gemet.
? ? Het Vermeylenfonds werd opgericht in december vorig jaar en diende een aanvraag
tot erkenning in. Ze bewezen over voldoende activiteiten te beschikken en werden
door het bestuur van de Cultuurraad erkend en krijgen voor het werkjaar 2007-2008
reeds subsidies volgens het nieuwe reglement.

Volgende
algemene
vergadering

De volgende Algemene Vergadering vindt plaats: voorjaar 2009. De datum en de
agenda worden tijdig meegedeeld.
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