Cultuurraad Evergem

Algemene Vergadering 12 mei 2011

Verslag Algemene Vergadering 12 mei 2011 in Raadzaal
Ertvelde

Aanwezigen

De afgevaardigden van de aangesloten verenigingen, de gecoöpteerden, Schepen
Martine Willems, Els Buelens, Lieve Willems en Elise Verdegem, Kathleen Pisman (
Groen)

Verontschuldigingen

Zijn verontschuldigd: de afgevaardigden van: de Belzelieren, Cibus Spiritualis,
Davidsfonds Belzele, Gemengd Zangkoor Cantilena, Interessegroep Natuur, Kinderen Jeugdkoor Evergem, toneelbond Rieme, Kon.A Capella-Samankoor, KVLV
Evergem, LG Ertvelde, LG Evergem, Markant Evergem, Neos Sleidinge, Neos
Evergem, theater Strobos, VTB Cultuur, Ziekenzorg CM Evergem,De Kerpel Roger,
Deliaert Fernand ( VL. Belang), Mommens Patrick, Verstraete Carlos.
Afwezig: Gem. koor St.-Cecilia, KVLV Doornzele, LG Doornzele, Markant Ertvelde,
Nieuw Toneel Kluizen, Okra Belzele, Papillon, St.-Kristoffelkoor Evergem,
Toneelgroep Ertvelde, Vermeylenfonds, VTB diaclub, VTB Fotoclub, Zangkoor
Langerbrugge

Inleiding

Voorzitter Freddy Van Herzeele verwelkomt de aanwezigen. Hij wijst erop dat we bij
de opening van de vergadering net met voldoende stemgerechtigde leden zijn (43 van
de 83).

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering van 14 oktober 2010

Het verslag wordt goedgekeurd met 39 ja-stemmen en 4 onthoudingen.

2. Voorstelling cultuurbeleidscoördinator – toelichting taak – advies actieplan

Inleiding

Freddy Van Herzeele stelt de nieuwe cultuurbeleidscoördinator, Elise Verdegem,
voor. Hij licht toe dat gemeente Evergem om budgettaire redenen besloot vanaf 2011
een cultuurbeleidscoördinator aan te stellen, een door de Vlaamse Overheid
gesubsidieerde functie voor 50.000 euro (personeelskosten) en 1 euro-subsidie per
inwoner voor de ontwikkeling van gemeenschapsvormende projecten.

Toelichting
taak

Elise licht haar taak binnen de gemeente Evergem toe. Als cubeco is ze
verantwoordelijk voor de opmaak, uitvoering en evaluatie van het cultuurbeleidsplan,
actieplan en werkingsverslag. Vanaf nu zijn dit geïntegreerde plannen, waar ook het
bibliotheekbeleidsplan en het beleidsplan van het cultuurcentrum in vervat zitten.
Ook de gemeenschapsvormende projecten vallen onder haar verantwoordelijkheid.
Doel van deze projecten is het stimuleren van ontmoeting en betrokkenheid,
publieksverbreding en –vernieuwing en gemeenschappen verbinden.
Verder dient Elise een visie en beleid te ontwikkelen inzake levenslang en
levensbreed leren, amateurkunsten, cultureel erfgoed, vrijwilligers en kansengroepen.
Ze is het aanspreekpunt voor landelijke initiatieven (Erfgoeddag, Week van de
Amateurkunsten, OMD, …) en voor de cultuurraad (met uitzondering van de
subsidies), volgt regionale ontwikkelingen binnen de culturele sector en is coördinator
van het toerismebeleid in Evergem.

Toelichting
actieplan

Iedereen kreeg het actieplan lokaal cultuurbeleid 2011 via mail toegestuurd en de
plannen werden bij het binnenkomen aan iedereen uitgedeeld. Dit actieplan is een
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eerste concretisering van het cultuurbeleidsplan 2011-2013. Elise licht het toe a.h.v.
de verschillende hoofdstukken.

Advies

Freddy Van Herzeele duidt erop dat de Cultuurraad dit actieplan dient te adviseren.
Er wordt gestemd: 44 ja-stemmen en 2 onthoudingen. Het actieplan 2011 wordt
bijgevolg goedgekeurd
Het plan wordt ter goedkeuring voorgelegd op het schepencollege van 16 mei 2011
en ter kennisgeving voorgelegd op de gemeenteraad van 26 mei 2011

3. Open Monumentendag 2011

De werkgroep OMD binnen het bestuur van de cultuurraad bestaat uit Patrick
Mommens en Ilse Neyt. Patrick is vandaag verontschuldigd. Ilse stelt de activiteiten
voor.
OMD 2011 vindt dit jaar plaats op zondag 11 september 2011. Het jaarthema
aangereikt door de Vlaamse Overheid is “Conflict”. Dit thema wordt door de
werkgroep uitgewerkt in 2 activiteiten in Evergem:
1) D’Etnen en D’Ijzeren in Sleidinge: de familievete tussen De Paepe en
Ghijsbrecht wordt verteld. Via een wandeling (start- en eindpunt is het
Sanderushuis) kan men op 5 plaatsen gaan luisteren naar het verhaal van
d’Etnen en d’Ijzeren. Op elke plaats zal een gids staan die gedurende 15 min
de geschiedenis uit de doeken doet. Ook de graven van beide heren zullen
bezocht worden.
2) Hollandstellung: bunkerlinie die o.a. door Ertvelde en Kluizen loopt. Er zal een
bunker worden opengesteld die kan bezocht worden en waar een gids meer
uitleg zal geven.
e

Freddy benadrukt dat het bestuur van de cultuurraad voor de 3 maal OMD
organiseert, maar dit geen garantie is voor de volgende jaren. Factoren hierbij zijn het
vinden van mensen die dit willen organiseren en de financiële ondersteuning vanuit
de gemeente. Freddy bedankt Ilse en Patrick voor hun inzet.

4. Culturele veertiendaagse 2012

De werkgroep van de culturele veertiendaagse bestaat uit Francine Hamerlinck, Erik
Goethals, Gaby D’Hondt, Annie Van der Jeugd en Joannes Van den Abeele.
Programma

De culturele veertiendaagse loopt van vrijdag 16 maart 2012 t.e.m. zondag 01 april
2012.
Het programma wordt toegelicht door Francine en Erik. De activiteiten die tot nu toe
gepland zijn, voldoen aan de vooropgestelde criteria (spreiding in de dorpskernen,
samenwerking, …). Momenteel staan er reeds 17 activiteiten op het programma,
waarbij een zeer grote respons kwam van de verenigingen. Verenigingen kunnen zich
nog inschrijven voor het uitwerken van een activiteit tot 31 mei 2011.
Voor de activiteiten die de Cultuurraad zelf verzorgt, wordt gewerkt met verschillende
partners: MUDA (secundair kunstonderwijs), MAGO (muziekacademie van het
gemeenschapsonderwijs) en de Evergemse zangverenigingen. De activiteiten i.s.m.
deze partners vallen in de 3 weekends van de culturele veertiendaagse. Mogelijks zal
MUDA ook een aantal miniconcerten geven op de verschillende markten, maar het
hangt ervan af of dit praktisch uitvoerbaar is. Het hele programma is raadpleegbaar
op de website van de cultuurraad: www.cultuurraadevergem.be
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De praktische uitwerking zou moeten afgerond zijn in september/oktober 2011, dan
start ook de publiciteit. Er zal ook een bijlage verschijnen in het infoblad de Burggrave
van de gemeente.
Freddy bedankt alvast de werkgroep en de verenigingen voor de enthousiaste
respons.
Prijs cultuur
en cultuurverdienste

Tijdens de culturele veertiendaagse worden ook altijd de Prijzen van Cultuur en
Cultuurverdienste uitgereikt. De Prijs van Cultuur wordt gegeven aan een vereniging
die zich verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel vlak tijdens de afgelopen periode.
Dit jaar gaat de prijs naar een socio-culturele vereniging. De Prijs van
Cultuurverdienste wordt gegeven aan een persoon die zich op cultureel vlak
onderscheiden heeft in de gemeente.
Voor beide prijzen kunnen de verenigingen kandidaten naar voor brengen a.h.v.
formulieren. Deze zullen op de volgende AV uitgedeeld worden.

5. Coöptatie Dhr. Hugo Jacobs

Freddy Van Herzeele licht art. 5 van het Huishoudelijk Reglement toe, dat stelt dat
zowel afgevaardigden van verenigingen als gecoöpteerden deel kunnen uitmaken van
de cultuurraad. Iedereen binnen de gemeente kan zich kandidaat stellen, als hij aan
de voorwaarden voldoet, via een schriftelijke aanvraag aan het bestuur van de
Cultuurraad. Dhr. Hugo Jacobs diende een aanvraag tot coöptatie in. De AV van de
Cultuurraad moet hierover stemmen.
Dhr. Hugo Jacobs stelt zichzelf voor. Hij duidt op zijn persoonlijke culturele interesse
(volgen muziekschool tijdens jeugd en nog steeds een muziekliefhebber) en de
verwevenheid van cultuur in zijn professionele loopbaan. Als uitbater van een
traiteurzaak verzorgde hij vaak de catering van culturele instellingen (NTG, Vlaamse
Opera, STAM, …), waar steeds werd gezocht naar een toepasselijke invulling.

Stemming

Geheime stemming:
-

6 onthoudingen

-

4 nee-stemme

-

36 ja-stemmen

Freddy verwelkomt Dhr. Hugo Jacobs als lid van de Cultuurraad

6. Oproep kandidaten bestuursleden

Het bestuur van de Cultuurraad kan maximum uit 12 personen bestaan. Momenteel
zijn, door het ontslag van Urbain Boone vorig jaar, maar 11 plaatsen ingevuld.
Jammer genoeg zal Ilse Neyt binnenkort ook haar ontslag indienen, want zij verhuist
naar Gentbrugge, zodat het bestuur binnenkort maar met 10 zal zijn.
Als bestuurslid van de cultuurraad woont men één maal per maand de
bestuursvergadering bij en is men ook bereid actief mee te werken binnen één of
meerdere werkgroepen van het bestuur.
Freddy doet een oproep voor de 2 vacante betrekkingen. Zowel afgevaardigden als
gecoöpteerden kunnen zich kandidaat stellen. Ook andere mensen binnen de
verenigingen, kunnen zich kandidaat stellen. De kandidaturen kunnen opgestuurd
worden naar het secretariaat van de Cultuurraad, zowel per mail als per post.
Belangrijk hierin te vermelden zijn:
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-

Naam

-

Adres

-

Geboortedatum

-

Aangesloten bij vereniging/gecoöpteerd

-

Korte motivatie

Er zal ook een oproep geplaatst worden in het infoblad van de gemeente. Het bestuur
zou graag op de volgende AV overgaan tot de verkiezing van 2 nieuwe
bestuursleden.

7. Toelichting straatnamen

Patrick Mommens is binnen de Cultuurraad verantwoordelijk voor de straatnamen.
Freddy wijst erop dat de AV een mandaat gaf aan het bestuur om advies te geven
over nieuwe straatnamen, gezien er regelmatig nieuwe aanvragen binnenkomen.
Freddy geeft een kort overzicht:
Definitief goedgekeurd:
-

Hof ter Cluysen (zijstraat van de Eenaamse)

-

’t Kruisken (zijstraat van de Schoonstraat)

-

Pimpelmeesstraat (zijstraat van de Zandstraat)

-

Serrestraat (zijstraat van de Hovenierstraat)

Principieel goedgekeurd:
-

Kerkeland (verbinding tussen Polenstraat en Herritakkerlaan). Eerst werd hier
de naam Markemont (een toponiem uit 1600) voorgesteld, maar hier vroeg
het schepencollege om een alternatief, dit werd Kerkeland.

-

Muzenhoek (aan de nieuwe parking aan het cultuurcentrum)

8. Verenigingsleven

Nieuwe
vereniging

Er is een nieuwe vereniging toegetreden tot en erkend door de Cultuurraad: Het
Ertvelds Bier Ultimatum (EBU). Doel van de vereniging is de kennis van de Belgische
bieren en biercultuur te vrijwaren, bier als onderdeel van onze cultuur te verdedigen
en ijveren voor de instandhouding van traditionele brouwerijen en bieren.
Ze organiseren zowel vormingsactiviteiten, ontmoetingsactiviteiten als confrontaties
met kunst.
Freddy Vandaele is voorzitter en afgevaardigde in de AV. Freddy Van Herzeele wenst
de vereniging veel succes.

Verenigingen
ontbonden

Jammer genoeg zijn ook twee verenigingen ontbonden:
-

KVG (katholieke vereniging voor gehandicapten) Evergem-Sleidinge wegens
geen opvolging van de voorzitter

-

KKK (Kulturele Kring Kerkbrugge-Langerbrugge). Ook hier vond men geen
opvolging.

Freddy Van Herzeele wijst op de jarenlange inzet en waardevolle activiteiten van
beide verenigingen.
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9. Varia

Subsidies

Het subsidiewerkjaar loopt van 1 september 2010 t.e.m. 31 augustus 2011.
Verantwoordelijke voor de subsidies binnen de gemeente blijft nog steeds Karel Van
Poucke van het cultuurcentrum
Socio-culturele verenigingen en erfgoedverenigingen dienen hun activiteiten in te
geven op Je Plek op het Net. Dit verloopt zeer vlot, maar tijdens een eerste controle
kwamen drie belangrijke aandachtspunten naar voor:
1) Het is zeer belangrijk dat er vermeld wordt om welke soort activiteit het gaat
(vorming, ontmoeting of confrontatie met kunsten)
2) Het is eveneens zeer belangrijk dat het aantal personen dat deelnam aan een
activiteit ‘confrontatie met kunsten’, wordt vermeld. Dergelijke activiteit komt
pas in aanmerking voor subsidie wanneer er minstens 12 deelnemers zijn (of
8 deelnemers in 2 opeenvolgende confrontaties met kunsten). Indien bij de
‘confrontatie met kunsten’ – activiteiten het aantal deelnemers niet wordt
vermeld, komen ze niet in aanmerking voor de subsidieberekening.
3) 4 verenigingen brachten nog niets in: Vermeylenfonds, KAV Ertvelde, Okra
Belzele, EBU. Hier is nog niets verloren. Men heeft nog tijd tot 30 juni.
Vanuit de AV komt de vraag of het mogelijk is dat de verenigingen na het ingeven van
de activiteiten op Je Plek op het Net zelf een overzicht kunnen uitprinten/bekijken.
Elise bespreekt dit met de dienst communicatie.
Noot: amateurkunstenverenigingen moeten om de twee jaar een globaal gemeentelijk
dossier indienen, willen ze in aanmerking komen voor subsidies. De
amateurkunstenverenigingen dienden een dossier in in 2010 en moeten dus pas in
2012 een nieuw dossier indienen.

Verder verloop
berekening

Eind juni wordt een uitprint gemaakt van alle activiteiten. Hierna volgt een evaluatie
door Karel, de Werkgroep subsidies van het bestuur en Elise. Elke vereniging krijgt
een voorlopige kwalificatie, die met de print als bijlage aan elke vereniging afzonderlijk
wordt meegedeeld. Hierna heeft men nog 14 dagen de tijd om correcties aan te
brengen op Je Plek op het Net. Op 15 september wordt de correctieperiode definitief
afgesloten. Op de volgende AV in oktober wordt dit voorgelegd voor advies en in
november wordt de berekening ter goedkeuring op de gemeenteraad gebracht.
De uitprint en de voorlopige kwalificatie zal, op vraag van de AV, opgestuurd worden
naar de afgevaardigden in de AV van de verenigingen.

10. Volgende vergadering

De precieze datum zal nog meegedeeld worden. Er wordt gestreefd naar een datum
rond half oktober
Elise Verdegem
Cultuurbeleidscoördinator

Freddy Van Herzeele
Voorzitter

Verslaggever AV
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