Cultuurraad Evergem

Algemene Vergadering 14 oktober 2010

Verslag Algemene Vergadering 14 oktober 2010 in Raadzaal
Ertvelde

Aanwezigen

De afgevaardigden van de aangesloten verenigingen, Schepen Martine Willems,
Sofie Van Daele, Karel Van Poucke, de gecoöpteerden, Kathleen Pisman (Groen)

Verontschuldigingen

Zijn verontschuldigd :de afgevaardigden van: A. Vermeylenfonds, Cibus Spiritualis,
Zangkoor Sleidinge (vervanging),
LG Doornzele, Gem. KWB-koor Ertvelde,
Gezinsbond Evergem, Gezinsbond Kluizen , Gezinsbond Sleidinge, Kinder- en
Jeugdkoor Ev. Kon. Fanfare Sleidinge, KVG Evergem-Sleidinge, Markant Evergem,
Neos Sleidinge, Zangkoor Langerbrugge, Ziekenzorg CM Sleidinge, Ziekenzorg CM
Ert/Rieme/Sl, Okra Belzele, SAVA,
Bauwens Gerard, De Kerpel R, Deliaert F( Vl. Belang) , Mottrie C ( PVG-Spa)
Afwezig: Davidsfonds Belzele, Kult.Kring Kerkbrugge-Langerbrugge, Kon.A Cappella
Samankoor, Markant Ertvelde, Par. Zangkoor Ertvelde, Sjaloomkoor Doornzele,
Toneelgroep Ertvelde, VTB Cultuur, VTB Fotoclub, NT Kluizen

Inleiding

Voorzitter Freddy Van Herzeele verwelkomt de aanwezigen en staat stil bij het
overlijden van Marcel Van Cauwenberghe, dirigent van o.a. het mannenkoor Cibus
Spiritualis, en betuigt het medeleven aan de familie.

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige
vergadering

Geen tegenstemmen, geen onthoudingen, het verslag is dus goedgekeurd.

2. Toelage
2010
verenigingen
Cultuurraad
volgens subsidiereglement: advies

Freddy Van Herzeele licht dit agendapunt toe. De nodige documenten met de
financiële verdeling werden voor de vergadering aan de verenigingen uitgedeeld. We
zetten de belangrijkste punten nog eens op een rijtje:
1) Het totaalbedrag van de toelage 2010 dat verdeeld wordt onder de verenigingen
lag vorig jaar hoger. Dit heeft te maken met de negatieve index waaraan de toelage
gekoppeld is. Wanneer de index verhoogt, verhoogt ook de toelage, maar bij een
negatieve index wordt de toelage daar ook aan aangepast. Het verschil blijft echter
miniem: 278 euro minder op een totaalbedrag van 29.022 euro.
Zowel de amateurkunst- en erfgoedverenigingen konden een nieuw gemeentelijk
dossier indienen voor een periode van twee jaar en de socio-culturele
verenigingen vulden net zoals vorige jaren hun activiteiten in op Je plek op het net.
2) Conform vorig jaar kregen de socio-culturele verenigingen een uitprint van de
activiteiten van Je plek op het net om eventuele aanvullingen of opmerkingen nog te
kunnen geven.
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Twee belangrijke opmerkingen hierbij: (1) de activiteiten worden dikwijls nog foutief
ingevuld, bij inhoudelijke vragen kan men steeds terecht bij het cultuurcentrum en (2)
het verplicht aantal aanwezigen dat moet ingevuld worden enkel bij de confrontaties
met kunsten, wordt vaak vergeten. Ook achteraf kan dat nog ingevuld worden, dus is
er eigenlijk geen reden om dit niet te doen. Activiteiten waarvan het aantal
aanwezigen niet gekend was, werden niet in rekening genomen bij de berekening.
3) Voor de amateurkunst- en erfgoedverenigingen geldt dat wie geen nieuw
gemeentelijk dossier invult, automatisch in de basiscategorie ingeschaald wordt. De
meeste verenigingen hebben echter een goed onderbouwd dossier ingediend voor de
periode 2009-2011.
4) Samen met het bestuur van de Cultuurraad en het cultuurcentrum werden de
dossiers van alle verenigingen grondig bestudeerd en besproken.

Advies

• Er wordt gestemd: 52 ja-stemmen en 1 onthouding
• GR van november: dossier ter goedkeuring

3. Cultuurbeleidsplan 2011-2013: advies SWOT en
strategische doelstellingen

Inleiding

Freddy Van Herzeele licht het punt toe: omwille van budgettaire beperkingen wordt de
functie
van
cultuurfunctionaris
gemeenschapsvorming
omgevormd
tot
cultuurbeleidcoördinator – afgekort cubeco – een door de Vlaamse Overheid
gesubsidieerde functie voor 50.000 euro (enveloppensubsidie besteed aan
personeelskosten) en 1 euro subsidie per inwoner voor de ontwikkeling van
gemeenschapsvormende projecten.
De voorwaarden hiervoor zijn dat er; (1) een cultuurbeleidsplan 2011-2013 moet
worden ingediend vóór 31 december 2010 en (2) dat de cubeco in dienst kan treden
vanaf 1 januari 2011. Eén en ander komt hierdoor in een stroomversnelling: het plan
moet ingediend worden in de gemeenteraad van december en daarvoor is advies
nodig van de Cultuurraad, de Raad van Beheer van het cultuurcentrum en de Raad
van Beheer van de bibliotheek.

Voorstelling
plan

Sofie Vandaele, cultuurfunctionaris gemeenschapsvorming, licht het plan toe via een
powerpointpresentatie die al via mail aan de verenigingen werd bezorgd. Els Buelens,
cultuurfunctionaris-directeur van het cultuurcentrum, en Lieve Willems, diensthoofd
van de bibliotheek, lichten elk hun insteek toe voor de respectievelijke
beleidsdomeinen.
De opmerkingen over het plan dienen op deze vergadering geformuleerd te worden,
het plan als geheel wordt nu ter advies voorgelegd. Het plan is wel zo opgevat dat er
nog inspraak kan zijn via inspraakmomenten bij de uitwerking van het plan achteraf.
Het te volgen stappenplan wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van Beheer van
het cultuurcentrum en de bibliotheek en aan de cultuurraad. Het definitieve plan wordt
ter advies voorgelegd op 8 december 2010 aan zowel de Raden van Beheer van het
cultuurcentrum en de bibliotheek als de Cultuurraad.
De adviesbevoegdheid voor het definitieve plan op 8 december wordt eenmalig aan
het bestuur van de Cultuurraad overgedragen om de timing te kunnen respecteren.
De verenigingen zijn uiteraard welkom om 8 december om de voorstelling van het
definitieve plan bij te wonen.

Advies

1) Over het plan
• Er wordt gestemd: unaniem goedgekeurd met 53 ja-stemmen
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2) Over het mandaat aan het bestuur van de Cultuurraad
• Er wordt gestemd: unaniem goedgekeurd met 53 ja-stemmen
• 3) Over het te volgen stappenplan zoals aangehaald in de inleiding
• Er wordt gestemd: unaniem goedgekeurd met 53 ja-stemmen

4. Straatnamen: kennisgeving

Patrick Mommens, verantwoordelijk binnen het bestuur van de Cultuurraad voor de
straatnamen, stelt de straatnamen voor die allemaal goedgekeurd zijn in de
gemeenteraad of in behandeling zijn. Deze info is ook steeds terug te vinden op de
website van de cultuurraad.
De eerste verkaveling situeert zich in Rieme aan de Korte Zandstraat, daar werd voor
de Pimpelmeesstraat gekozen.
De tweede verkaveling ligt in Evergem aan de Hoveniersstraat, daar werd de naam
Serrestraat goedgekeurd.
De derde verkaveling ligt eveneens in Evergem aan het kruispunt aan ’t Kruisken, de
straatnaam Kruisken werd eveneens goedgekeurd.
De vierde straatnaam in Kluizen, een zijstraat van de Eenaamse, nl. Hof ter Kluizen
ligt ter advies voor aan de gemeenteraad.
Voor de vijfde straatnaam aan de verkaveling achter het cultuurcentrum werd de
Muzenhoek voorgesteld, maar daar heeft de gemeente gevraagd om enkele
alternatieven voor te stellen.

5. Varia

1) Culturele 14-daagse 2012
Freddy Van Herzeele licht nog even de doelstellingen toe wat betreft de opzet van de
Culturele 14-daagse: cultuur van eigen bodem brengen voor Groot Evergem waarbij
kwaliteit en financiële haalbaarheid centraal staan. Oproep tot samenwerking! De
cultuurraad zelf zal opnieuw een activiteit organiseren en lanceert het brede thema
muziek & woord. De verenigingen kunnen hierop aansluiten. Ook zullen opnieuw de
Prijs voor Cultuur (voor een socio-culturele vereniging) en voor Cultuurverdienste (aan
een persoon) uitgereikt worden.
Freddy Van Herzeele licht ook nog toe dat er logistieke ondersteuning kan geboden
worden vanuit de dienst gemeentewerken, de jeugddienst, de sportdienst en de
Provinciale Uitleendienst waar tegen democratische prijzen materiaal kan ontleend
worden. Alle info is terug te vinden op de website van de cultuurraad. Er wordt
gevraagd om tegen het einde van het jaar op te geven indien verenigingen willen
samenwerken.
2) De KAV Sleidinge stopt met haar werking omdat er onvoldoende vrijwilligers
worden gevonden om het bestuur verder te zetten. Ook de KAV Belzele stopt met
haar werking, maar deze afdeling was niet aangesloten bij de cultuurraad.
3) Het Nieuwjaarsconcert van de cultuurraad vindt plaats op 8 januari 2011 in het
cultuurcentrum, opnieuw met het Orkest der Lage Landen, maar deze keer aangevuld
met extra muzikanten. Iedereen welkom!
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De datum van de volgende Algemene Vergadering wordt later nog meegedeeld.
Iedereen is welkom op de vergadering van 8 december waar het definitieve
cultuurbeleidsplan wordt voorgesteld, cf. supra.

Karel Van Poucke

Freddy van Herzeele

Cultuurfunctionaris

Voorzitter

Verslaggever AV.

