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Algemene Vergadering 21 april 2010

Verslag Algemene Vergadering 21 april 2010 in koetshuis
Kasteel van Wippelgem

Aanwezigen

de afgevaardigden van de aangesloten verenigingen en de gecoöpteerden

Verontschuldigingen

Zijn verontschuldigd: Belzelieren, Davidsfonds Belzele, KAV KerkbruggeLangerbrugge, KAV Sleidinge, Kon. Fanfare WIK, KVLV Wippelgem, Markant
Evergem, Markant Sleidinge, NEOS Sleidinge, OKRA Belzele, OKRA KerkbruggeLangerbrugge, Landelijke Gilde Evergem, Toneelbond Rieme, Toneelgroep Ertvelde,
VTB Cultuur, VTB Fotoclub, Ziekenzorg Ert/Rieme/Kluizen, WIPTON, Zangkoor
Langerbrugge, Fernand Deliaert, Gerard Bauwens, Marcel Van Cauwenberge, Roger
De Kerpel, Kathleen Pisman
Vervanging voor: Davidsfonds Evergem, Zangkoor Sleidinge, KVLV Kluizen, VTB
Cultuur, KVLV Kluizen,

Inleiding

Voorzitter Freddy Van Herzeele verwelkomt de aanwezigen en wijst op de korte
agenda omwille van het feestelijk moment van de uitreiking van de Prijs voor Cultuur
en de Prijs voor Cultuurverdienste die na de vergadering plaats vindt.

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige
vergadering

Geen tegenstemmen, geen onthoudingen, het verslag is dus goedgekeurd

2. Gemeentelijk dossier amateurkunsten

Karel Van Poucke, cultuurfunctionaris van het cultuurcentrum, overloopt nog eens het
nieuw in te vullen gemeentelijk dossier voor de amateurkunstverenigingen en welke
aanvullingen er bijgevoegd werden.
Volgens het subsidiereglement kunnen de amateurkunstverenigingen die in de Acategorie willen komen en/of aanspraak maken op een bonuscategorie
(samenwerking of kwaliteitsopvolging) vóór 1 juni van het verlopen werkjaar een
dossier indienen dat geldt voor 2 jaar, met een artistieke visie, een promotioneel en
een financieel plan.
Het cultuurcentrum heeft in samenspraak met de schepen van Cultuur en het bestuur
van de Cultuurraad de format van het gemeentelijk dossier aangepast waar nodig. Op
basis van het nieuw ingevulde gemeentelijk dossier bepalen we samen in welke
categorie (A of B) de verenigingen zullen ingeschaald worden voor een periode van 2
jaar (september 2009 – augustus 2011) op basis van vastgestelde profielen.
Daarnaast worden ook de bonuscategorieën toegekend, respectievelijk voor
samenwerkingen en kwaliteitsopvolging, die beide in het nieuwe dossier omschreven
staan.
De verenigingen kunnen met vragen over de invulling steeds terecht bij het
cultuurcentrum.
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3. Straatnamen: kennisgeving

Patrick Mommens, verantwoordelijk binnen het bestuur van de Cultuurraad voor de
straatnamen, stelt acht straatnamen voor die allemaal goedgekeurd zijn in de
gemeenteraad.
De eerste verkaveling bevindt zich langs de Schoonstraat (Evergem-Belzele), met
drie straatnamen: Weverstraat, Rootweg en Lijnwaadstraat, die verwijzen naar het
textielverleden van de buurt.
De tweede verkaveling situeert zich rond Evergem centrum met twee straatnamen die
verwijzen naar archeologische opgravingen die er plaats vonden, nl. Elfputten en
Potterie.
De derde verkaveling situeert zich in Sleidinge, met drie straatnamen: Linde,
Koningslinde en Zilverlinde.

4. Evaluatie Culturele 14-daagse

Freddy Van Herzeele licht nog even de doelstellingen toe wat betreft de opzet van de
Culturele 14-daagse, o.a. samenwerking en vernieuwing, een groter publiek
aanspreken, betere spreiding,… Dit resulteerde in een 20-tal verenigingen die samen
een activiteit organiseerden, weliswaar met minder podiumactiviteiten in het
cultuurcentrum, maar steeds van een hoogstaand kwalitatief niveau. Qua opkomst
waren de meeste verenigingen tevreden (gemiddeld 80 à 90 % bezettingsgraad).
De Cultuurraad organiseerde zelf een kunstenaarsroute met bijhorende expo, een
initiatief dat vooral door Erik Goethals gedragen werd. Met meer dan 1.000 bezoekers
is dit een succes en is misschien voor herhaling vatbaar.

5. Prijs Cultuurverdienste

Freddy Van Herzeele sluit de vergadering af en licht nog kort de prijsuitreiking van de
prijs voor Cultuur en Cultuurverdienste. Het bestuur van de Cultuurraad ontving de
formulieren die elkeen kon invullen met kandidaten voor beide prijzen en in een
geheime stemming werden de kandidaten met het grootst aantal stemmen
weerhouden. Het bestuur wenst dan ook de winnaars, namelijk het Kinder en
Jeugdkoor Kluizen voor de prijs van Cultuur en Gustave Spiloes voor de prijs van
Cultuurverdienste te feliciteren. De prijzen worden uitgereikt in aanwezigheid van
minister van cultuur Joke Schauvliege.

Volgende
algemene
vergadering

De datum van de volgende Algemene Vergadering wordt later nog meegedeeld.

Karel Van Poucke

Freddy Van Herzeele

Cultuurfunctionaris

Voorzitter GCR
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