Cultuurraad Evergem

Verslag

Verslag Algemene Vergadering 18 oktober 2011 in Raadzaal
Ertvelde
Aanwezigen
Verontschuldigingen

Inleiding

De afgevaardigden van de aangesloten verenigingen, de gecoöpteerden, Schepen
Martine Willems, Karel Van Poucke en Elise Verdegem, Fernand Deliaert (Vl. Belang)
Zijn verontschuldigd: de afgevaardigden van: Cibus Spiritualis, Davidsfonds Belzele,
Gem.zangkoor Cantilena, Gezinsbond Ertv&Rieme, Gezinsbond Kluizen (
vervanging), Harmonieorkest G.Duijck, Kon. A Capella-Samankoor, KVLV Evergem(
vervanging), LG Doornzele, Markant Ertvelde, Markant Evergem, Neos Evergem,
Okra Belzele, Par.Gem.Zangkoor De Boskapel, SAVA ( vervanging), Sjaloomkoor
Doornzele, The Shakers, Theater Strobos, Toneelbond Rieme, Vermeylenfonds,
Vl@s Ertvelde, Vl@s Sleidinge, Ziekenzorg Ertv;/Rieme/Kluizen, Zangkoor
Langerbrugge, Ziekenzorg Sleidinge,
Bauwens Gerard, Buelens Els, Van den Abeele Joannes, Willems Lieve, Pisman
Kathleen.
Afwezig: Belzelieren, Kinder- en Jeugdkoor De Belsongs, Kinder- en Jeugdkoor
Evergem, KWB Doornzele,Nieuw toneel Kluizen, Sleinse Filmclub, Sint-Kristoffelkoor,
Toneelgrope Ertvelde, VTB Diaclub, VTB Fotoclub

Voorzitter Freddy Van Herzeele verwelkomt de aanwezigen. Bij aanvang van de
vergadering zijn we niet met genoeg stemgerechtigden voor het stemmen van
adviezen (43 aanwezig, 44 van de 85 stemgerechtigden nodig om geldig te
stemmen). Na aanvang van de vergadering komen nog 2 stemgerechtigde leden toe,
zodat we voor het stemmen van de adviezen wel in aantal zijn.

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering van 12 mei 2011

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd met 43 ja-stemmen

2. Coöptatie nieuw lid

Gommar Buysse diende een aanvraag in om gecoöpteerd te worden als deskundige
binnen de Gemeentelijke Cultuurraad.
Gommar was jarenlang bestuurslid van de Gezinsbond van Kluizen en zetelde als
afgevaardigde van deze vereniging in de Algemene Vergadering van de Cultuurraad.
Gommar gaf zijn ontslag als bestuurslid van de Gezinsbond, waardoor hij voor deze
vereniging geen afgevaardigde meer kan zijn binnen de Cultuurraad. Hij wil echter
graag lid blijven van de Cultuurraad en diende daarom een aanvraag in tot coöptatie
als deskundige.
De Algemene Vergadering dient hierover te stemmen. Voorzitter Freddy wijst erop dat
het bij deze stemming volstaat om helft + 1 van het aantal aanwezige
stemgerechtigden te hebben, om het punt te aanvaarden.

Stemming

Geheime stemming:
- 43 ja-stemmen
- 0 onthoudingen
- 0 nee-stemmen
Freddy verwelkomt Dhr. Gommar Buysse als lid van de Cultuurraad
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3. Verkiezing nieuw bestuurslid

Tijdens de AV van 12 mei deed het Bestuur van de Cultuurraad een oproep voor 2
nieuwe bestuursleden. Het Bestuur mag uit maximum 12 leden bestaan. Door het
ontslag van Urbain Boone en Ilse Neyt zijn er 2 plaatsen vacant.
Als bestuurslid woont men 1 maal per maand de bestuursvergadering bij en is men
bereid om deel uit te maken van één of meerdere werkgroepen binnen het bestuur.
Momenteel zijn er een 6-tal werkgroepen, waarin 4-tal personen zitten. De huidige
bestuursleden zitten vaak in meerdere werkgroepen. Versterking van 2 nieuwe leden
is dus meer dan welkom.
Er is na de oproep 1 kandidatuur binnengekomen , nl. van Dhr. Hugo Jacobs. De AV
dient hierover te stemmen. Net als bij de vorige stemming volstaat hier de helft +1
van het aantal aanwezige stemgerechtigden.

Stemming

Geheime stemming:
- 40 ja-stemmen
- 1 nee-stem
- 2 onthoudingen
Voorzitter Freddy verwelkomt Dhr. Hugo Jacobs als bestuurslid van de Cultuurraad

4. Subsidiedossier werkjaar 2010-2011: advies

Eind juni maakte Karel Van Poucke een uitprint van Je Plek op het Net voor alle
verenigingen. Deze uitprints werden grondig bekeken door Karel en de werkgroep van
het bestuur. Na het aanbrengen van een aantal correcties werd half september een
brief verstuurd naar alle verenigingen met een voorlopige kwalificatie. De
verenigingen kregen ruim 15 dagen de tijd om hierop te reageren en nog wijzigingen
aan te brengen. Een aantal verenigingen maakten van deze mogelijkheid gebruik.
Hierna werd een nieuwe uitprint gemaakt en werd een definitieve kwalificatie
toegekend door Karel en de werkgroep.
Het totale bedrag dat wordt verdeeld onder de verenigingen bedraagt 29.711,00 euro.
40% van dit bedrag wordt verdeeld onder de socio-culturele verenigingen, 60% onder
de amateurkunstenverenigingen. Amateurkunstenverenigingen zitten sowieso in
dezelfde categorie als vorig jaar, aangezien zij in 2010 een dossier indienden voor 2
jaar.
Indien er nog vragen zijn over de berekening, technische vragen over het invoeren
van activiteiten op Je Plek op het Net of inhoudelijke vragen over de soort activiteiten,
kan men hiervoor terecht bij Karel Van Poucke van het cultuurcentrum.
De AV van de cultuurraad dient het subsidiedossier te adviseren (helft +1 van het
aantal stemgerechtigden moet aanwezig zijn). Indien het positief geadviseerd wordt,
komt het dossier op de Gemeenteraad van november en worden de bedragen
uitbetaald in december 2011 of januari 2012.
Na de uitbetaling van de subsidies mogen de activiteiten verwijderd worden op Je
Plek op het Net.

Advies

Stemming:
- 0 nee-stemmen
- 0 onthoudingen
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- 45 ja-stemmen
Het subsidiedossier wordt bijgevolg positief geadviseerd.

5. Ontwerptekst afsprakennota: advies

De jeugddienst, sportdienst, het cultuurcentrum, de bibliotheek en de
cultuurbeleidscoördinator hebben samen een afsprakennota uitgewerkt die de
samenwerking regelt tussen enerzijds de jeugdraad, sportraad, vaste commissie van
advies cultuurcentrum (VCA CC – voorheen beheersorgaan cultuurcentrum), vaste
commissie van advies bibliotheek (VCA BIB – voorheen beheersorgaan bibliotheek)
en de cultuurraad en anderzijds het gemeentebestuur en het Autonoom
Gemeentebedrijf (AGB)
De afsprakennota is bedoeld om de duidelijkheid te scheppen over welke adviezen
door welk adviesorgaan aan welke instantie moeten gegeven worden (bijlage 1 –
adviseringsstructuur), om een betere terugkoppeling te voorzien over gegeven
adviezen, termijnen vast te leggen waarbinnen adviezen dienen verleend te worden,
enz.
Alle afgevaardigden kregen de tekst via mail samen met de agenda van de AV en alle
aanwezigen kregen ook een papieren versie voor de vergadering.
De AV van de Cultuurraad dient advies uit te brengen over deze afsprakennota.
Nadat alle bovengenoemde adviesorganen de nota geadviseerd hebben, gaat de nota
samen met de adviezen naar het Schepencollege en het Directiecomité van het AGB.
Indien de tekst door beide instanties wordt goedgekeurd, is de nota vanaf dan van
kracht.

Advies

Stemming:
- 0 onthoudingen
- 0 nee-stemmen
- 45 ja-stemmen
De afsprakennota wordt bijgevolg positief geadviseerd

6. Straatnamen: kennisgeving

Er kwamen geen nieuwe adviesvragen over straatnamen binnen sinds de laatste AV
van 12 mei 2011.
De toen voorgestelde straatnamen Kerkeland en Muzenhoek (Sleidinge) werden
ondertussen officieel goedgekeurd. De nieuwe straatnamen verschenen ondertussen
ook in het gemeentelijk infoblad.

7. Culturele Veertiendaagse: stand van zaken en toelichting prijzen van Cultuur en
Cultuurverdienste

Cultuurweekend Op 24 en 25 maart 2012 vindt binnen de Culturele Veertiendaagse het
cultuurweekend van de cultuurraad plaats. Het cultuurweekend kent een gevarieerd
programma. Hiervoor wordt samengewerkt met verschillende partners:
1) Koorhappening: er werd een oproep gedaan aan de verschillende koren van
Evergem om deel te nemen aan deze koorhappening. 9 koren hebben zich
hiervoor ingeschreven. De happening gaat door op zondag 25 maart 2012 in
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de kerk van Wippelgem en bestaat uit 3 optredens van ong. 35min. waarin
telkens 3 koren samenwerken. Centraal staat volksmuziek, met het accent op
Vlaamse volksmuziek. De muziek die gebracht wordt is zowel éénstemmig,
meerstemmig als echte meezingers. Want naast luisteren is het ook vooral de
bedoeling dat het publiek meezingt.
Programma:
14u: Sint-Cecilia Sleidinge, De Boskapel Wippelgem en Jeugdkoor Sing 4
Ever Evergem
15u: Sjaloomkoor Doornzele, Cantilana Kluizen, Papillon
16u: Het KWB Ertvelde, Cibus Spiritualis, het Kon. A Capella-Samankoor
2) Optreden van de volkskunstgroep Sneyssens. Het precieze moment hiervoor
moet nog vastgelegd worden
3) Tentoonstelling in het Koetshuis van het Kasteel van Wippelgem. Thema van
de tentoonstelling is net zoals het algemene thema van de Culturele
Veertiendaagse Woord en Muziek. De tentoonstelling is een tweedelig
concept:
•

Werken van gekende kunstenaars die rond het thema werken: verwerken
van poëzie, tekst, muziekstuk in het kunstwerk. Ook verenigingen zoals
fotoclub, kantclub, … zullen hiervoor aangesproken worden

•

Samenwerking
met MAGO

Samenwerking
met MUDA

Tentoonstelling van muziekinstrumenten vervaardigd uit
recyclagematerialen (recyclagekunst is een populaire, moderne vorm van
kunst). Hiervoor werden scholen aangeschreven, maar ook
jeugdbewegingen en andere Evergemnaren kunnen hieraan deelnemen.
Momenteel hebben reeds een 8-tal scholen gereageerd (10 lagere
klassen en 5 kleuterklassen in totaal).
Voor beide onderdelen wordt een infobundel gemaakt, waarin methodieken
en werkvormen worden aangereikt.
Het MAGO (het deeltijds kunstonderwijs uit Evergem) werkt ook mee aan de Culturele
Veertiendaagse.
1) Op woensdag 28 maart houden zij een opendeurdag van 13u tot 18u
2) Op vrijdag 30 en zaterdag 31 maart geven ze een voorstelling in het
cultuurcentrum met alle graden. Het thema van deze voorstelling is Spaans
geïnspireerd met als titel ‘De Colores’
De opening van de Culturele Veertiendaagse op vrijdag 16 maart wordt
georganiseerd door de cultuurraad i.s.m. MUDA (Secundair Kunstonderwijs voor
Muziek en Dans).
Ze voorzien een 2-delig programma
1) Optreden met klassieke muziek en dans
2) Jazzcombo aangevuld met koren, dans en ‘making of drums’

Programma
verenigingen

Heel wat verenigingen nemen deel aan de Culturele Veertiendaags. Het is dankzij de
verenigingen dat de Veertiendaagse bestaat uit een gevarieerd en mooi gevuld
programma.
Het volledige programma is terug te vinden op www.cultuurraadevergem.be . Voor de
laatste versie neemt men best daar een kijkje, want er worden nog regelmatig
wijzigingen aangebracht.

Communicatie
Culturele
Veertiendaagse

Uiteraard is alles terug te vinden via de website, maar in het gemeentelijk infoblad de
Burggrave van maart (dit valt eind februari in de bus) zal ook een volledige
middenkatern gewijd zijn aan de Culturele Veertiendaagse. Voor de opmaak van het
katern wordt samengewerkt met de dienst Communicatie.
Deelnemende verenigingen zullen binnenkort een mail krijgen met de vraag om tekst,
informatie en foto’s door te sturen, zodat dit katern kan opgemaakt worden.

4

Verslag

Cultuurraad Evergem

Prijzen van
Cultuur en van
Cultuurverdienste

Traditiegetrouw worden tijdens de Veertiendaagse ook de Prijzen van Cultuur en van
Cultuurverdienste uitgereikt.
1) De Prijs voor Cultuur wordt om de 2 jaar uitgereikt aan
amateurkunstenvereniging en om de 2 jaar aan een socio-culturele
vereniging. In 2012 gaat de prijs naar een socio-culturele vereniging. De prijs
gaat naar een vereniging die zich extra heeft ingezet gedurende de afgelopen
4 jaar om cultuur in zijn werking in de kijker te zetten (door samen te werken
met kunstenaars, door samen te werken met andere verenigingen, door
speciale activiteiten hierrond op te zetten, enz.)
De prijs is een diploma en een geldsom van 375 euro.
2) De Prijs voor Cultuurverdienste gaat naar een persoon die zich, als particulier
of binnen een vereniging, extra ingezet heeft voor cultuur.
Half november zullen alle leden voor beide prijzen een formulier ontvangen. Met deze
formulieren kunnen ze een kandidatuur indienen voor beide prijzen. Hierbij mogen de
verenigingen zichzelf of een andere vereniging aanbrengen, evenals men zichzelf of
iemand anders mag voordragen voor de prijs van cultuurverdienste. Ook de
Gecoöpteerden kunnen een kandidatuur indienen.
De kandidaturen moeten binnen zijn tegen eind december 2011. Alle bestuursleden
van de cultuurraad krijgen een kopie van alle kandidaturen. Via geheime stemming
worden de prijzen toegekend.
De bekendmaking van de prijzen vindt plaats tijdens de startavond van de
Veertiendaagse, op 16 maart 2012. De uitreiking gebeurt op de eerstvolgende AV
(april 2012).

8. Varia

Vormingsaanbod voor
vrijwilligers

Er bestaan heel wat opleidingen voor verenigingen en vrijwilligers om zich verder als
vrijwilliger te specialiseren. Dit kan gaan over vzw-wetgeving en –boekhouden,
vergaderen met resultaat, leren organiseren, vrijwilligers motiveren, … Sommige
opleidingen zijn gratis, andere betalend, maar steeds aan democratische prijzen.
Twee erkende vormingsinstellingen hebben een ruim en gevarieerd aanbod voor de
vrijwilligers:
1) VormingPlus: het volledige aanbod is terug te vinden op
www.vormingplusgent-eeklo.be
2) De Wakkere Burger: het volledige aanbod is terug te vinden op
www.dewakkereburger.be

Cultuurcafé
20 december

In het kader van het Europees Jaar van de Vrijwilliger organiseren de bibliotheek, het
cultuurcentrum en de cultuurbeleidscoördinator het Cultuurcafé, een sfeervol
ontmoetingsmoment voor alle culturele vrijwilligers uit de gemeente, om hen te
bedanken voor hun jarenlange inzet en enthousiasme. Tijdens de avond krijgen de
genodigden vooral de kans om bij te praten, nieuwe contacten te leggen en oude
bekenden terug te zien. Daarnaast zullen er culinaire proeverijen zijn, een aantal
artistieke interventies en heel wat informatiestanden met nuttige informatie voor
vrijwilligers, zoals het werken met de erfgoedbank van Erfgoedcel Meetjesland.
O.a. alle besturen van de verenigingen aangesloten bij de cultuurraad zullen hierop
uitgenodigd worden. Een officiële uitnodiging volgt nog.

Mededelingen

•

Het Bestuur van de cultuurraad heeft Buurtwerk Doornzele erkend als lid van de
Cultuurraad. Buurtwerk Doornzele werd jarenlang bijgestaan door Sofie
Vandaele van het cultuurcentrum. Sinds 2010 werken ze op zelfstandige basis
en gingen ze over op een vzw-vorm. Ze voldoen aan alle criteria om lid te kunnen
zijn van de cultuurraad, het bestuur heeft hun aanvraag dan ook aanvaard. Dirk
Vermeulen zetelt als afgevaardigde in de AV. Freddy heet de vereniging welkom.
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•

Het kanaal ‘Uit in het Meetjesland’ is een ideaal communicatiekanaal om
activiteiten bekend te maken in de regio (en dus over de gemeentegrenzen
heen). Iedereen kan er zijn activiteiten invoeren (www.uitinhetmeetjesland.be).
De uittips die in kranten vermeld staan, worden heel vaak in deze databank
gezocht en Comeet geeft een aantal keer per jaar de ‘Programmakrant Uit’ uit,
waar tal van activiteiten uit de uitdatabank worden in opgenomen.

•

Zaterdag 7 januari 2012 gaat het Nieuwjaarsconcert van de Cultuurraad door in
het cultuurcentrum. De Belgische Kamerfilharmonie brengt met een symfonisch
orkest van 38 professionele muzikanten klassieke muziek uit het lichtere genre
(Strauss, Mozart, …). Een warme oproep aan iedereen om dit concert bij te
wonen.

9. Datum volgende vergadering + keuze vaste datum

Er moeten minstens twee Algemene Vergaderingen van de Cultuurraad
georganiseerd worden per jaar. In functie van het subsidiedossier vindt er altijd een
AV plaats in oktober en meestal is er ook één in het voorjaar (maart – april).
Freddy stelt voor om hiervoor vaste data te kiezen, zodat reeds lang op voorhand
geweten is wanneer de volgende AV plaatsvindt. Dit kan uiteraard nog wijzigen
wanneer dit nodig blijkt.
De Algemene Vergaderingen zullen voortaan doorgaan op :
- De derde dinsdag van april
- De derde dinsdag van oktober
De eerstvolgende AV zal dus doorgaan op dinsdag 17 april 2012

Elise Verdegem
Cultuurbeleidscoördinator
Verslaggever AV

Freddy Van Herzeele
Voorzitter
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