Cultuurraad Evergem

Verslag

Verslag Algemene Vergadering 17 april 2012 in Koetshuis
Wippelgem
Aanwezigheid

Aanwezig: de afgevaardigde van de aangesloten verenigingen, het bestuur van de
Cultuurraad, de gecoöpteerden, Schepen Martine Willems, Els Buelens (
cultuurfunctionaris-directeur), Karel van Poucke (cultuurfunctionaris) , Elise Verdegem
( Cubeco), Lieve Claeys ( diensthoofd dienst Communicatie) , Lieve Willems
(hoofdbibliothecaris) , Fernand Deliaert ( Vl. Belang),
Verontschuldigd: Kathleen Pisman( Groen), Hugo Jacobs (bestuurslid), Bauwens
Gerard, de afgevaardigden van: Gemengd Zangkoor Doornzele, Kon. A CapellaSamankoor, KAV Evergem, KVLV Ertvelde, KVLV Belzele, Landelijke Gilde
Doornzele, NEOS Evergem,Okra Kerkbrugge-Langerbrugge, Papillon, Sjaloomkoor,
Sleinse Filmclub, Toneelgroep Ertvelde, Vl@s Ertvelde, Ziekenzorg
Ert./Rieme/Kluizen
Verontschuldigd maar vervanging voor de afgevaardigde van: Harmonieorkest
G.Duijck, Kinder-en Jeugdkoor Belzele;
Afwezig: een afvaardiging van: Davidsfonds Belzele, Kinder-en Jeugdkoor Sing4ever,
KVLV Doornzele-Langerbrugge, KVLV Sleidinge, Landelijke Gilde Ertvelde, Markant
Ertvelde, Okra Belzele, VTB Kultuur, VTB Fotoclub, VTB Diaclub, VZW Buurtwerk
Doornzele.

Inleiding

Voorzitter Freddy Van Herzeele verwelkomt de aanwezigen. Bij de aanvang van de
vergadering waren er 48 van 81 stemgerechtigde leden aanwezig, wat betekent dat
we in voldoende aantal zijn om de adviezen te stemmen.
Nadien hebben nog 2 stemgerechtigden de vergadering vervoegd.

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering van 18 oktober 2011

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2. Subsidiedossier: stand van zaken

We zitten reeds ruim over de helft van het werkjaar 2011-2012. Karel Van Poucke van
het cultuurcentrum geeft een stand van zaken van de subsidiedossiers.
1. Amateurkunstenverenigingen: amateurkunstenverenigingen dienen om de
twee jaar een gemeentelijk dossier in te dienen om in aanmerking te komen
voor subsidies. Op 23 maart 2012 verstuurde Karel een mail naar alle
amateurkunstenverenigingen, waarin de kans wordt gegeven aan de
verenigingen om hun dossier bij te werken. De verenigingen zijn niet verplicht
dit te doen. Indien Karel geen wijzigingen ontvangt, zal de subsidieberekening
gebeuren analoog naar voorgaande jaren. De verenigingen die hun dossier
wel aanpassen en bvb. samenwerking kunnen aantonen die hun reguliere
werking overstijgt, kunnen op die manier in aanmerking komen voor een
hogere subsidie.
2. Ook de socio-culturele verenigingen ontvingen op 23 maart een mail van
Karel. Ook deze verenigingen kunnen samenwerkingen aangeven, waardoor
men in aanmerking komt voor hogere subsidies.
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 Verenigingen die geen mail ontvingen of meer uitleg wensen, kunnen contact
opnemen met Karel Van Poucke, Karel.Vanpoucke@evergem.be, 09 358 51
04
 De socio-culturele verenigingen zullen net zoals voorgaande jaren tegen de
zomer een uitprint krijgen van ‘Je Plek op het Net’, wijzigingen kunnen dan
nog doorgegeven worden aan Karel vooraleer men start met de berekening
van de subsidies voor het werkjaar 2011-2012.

3. Uitdatabank

Alle verenigingen zijn ondertussen vertrouwd met Je Plek op het Net. Enerzijds wordt
dit instrument gebruikt voor de subsidieverdeling, anderzijds kunnen verenigingen op
die manier hun activiteiten ook kenbaar maken in Evergem.
Daarnaast maken verenigingen ook gebruik van de Uitdatabank UitinVlaanderen of
Uitinhetmeetjesland, om hun activiteiten ook kenbaar te maken in de regio, uiteraard
voor activiteiten met regionale uitstraling. Het is een kanaal waar ook de pers
informatie uithaalt, dus een vereniging heeft er alle belang bij om de activiteiten te
promoten via de uitdatabank.
Lieve Claeys, diensthoofd dienst Communicatie licht de wijzigingen voor Je Plek op
e
het Net en de Uitdatabank toe die gepland staan voor 2 helft 2012:
Eind mei zal de website van gemeente Evergem in een nieuw kleedje worden
gestoken. De nieuwe website verandert van lay-out, maar biedt ook heel wat meer
mogelijkheden dan de huidige website. In een tweede fase zal ook Je Plek op het Net
worden aangepakt:
- Je Plek op het Net wordt gebruiksvriendelijker, zo zal het bvb. mogelijk
zijn om een groep foto’s in één keer te uploaden.
- De pagina’s van Je Plek op het net worden geïntegreerd in de
gemeentelijke website. Het logo van de vereniging, de rechtstreekse link,
… blijven behouden, maar men zal ook de mogelijkheid hebben om de
activiteiten te publiceren in de gemeentelijke kalender.
- Je Plek op het Net zal gekoppeld worden aan de Uitdatabank. Dit houdt in
dat een vereniging nog slechts één keer zijn activiteit dient in te geven, nl.
in Je Plek op het Net, en enkel de optie ‘Uitdatabank’ hoeft aan te klikken
indien men ook wil dat de activiteit in de uitdatabank verschijnt. Deze
activiteiten worden dan rechtstreeks doorgesluisd van Je Plek op het Net
naar de Uitdatabank.
In de tweede helft van 2012 zullen alle verenigingen worden aangeschreven over
deze wijzigingen en zullen opleidingen voorzien worden. Tot dan moeten activiteiten
wel nog apart ingegeven worden in Je Plek op het Net en in de Uitdatabank.
Voor meer informatie kan men terecht bij de dienst communicatie,
communicatie@evergem.be, 09 216 05 90

4. Advies: Actieplan en Werkingsverslag

Sinds 2011 heeft de gemeente een geïntegreerd cultuurbeleidsplan, d.w.z. dat het
beleid van bibliotheek, cultuurcentrum en cultuurbeleidscoördinator in één plan
geïntegreerd wordt.
Ook het actieplan dat jaarlijks geschreven wordt, integreert de te ondernemen acties
van zowel bibliotheek, cultuurcentrum en cultuurbeleidscoördinator. Het
werkingsverslag geeft een overzicht van het resultaat van de acties van het afgelopen
jaar.
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Beiden dienen geadviseerd te worden door de cultuurraad. Alle leden van de
cultuurraad kregen het actieplan en werkingsverslag via e-mail en een gedrukt
exemplaar bij aanvang van de vergadering.
De cultuurbeleidscoördinator licht het Actieplan 2012 toe. Verschillende acties hebben
betrekking op de reguliere werking van de bibliotheek, het cultuurcentrum en de
cultuurbeleidscoördinator. Nieuwigheden en zaken waar extra aandacht zal aan
geschonken worden zijn:
- Gemeenschapsvormende projecten zoals deelname aan Week van de
Smaak, project WOI, brochure culturele infrastructuur, voorstelling Klein
Rusland van theatergezelschap KIP met daaraan gekoppeld een lezing
en ontmoetingsmoment.
- Verder inzetten op vorming, door de uitgave van de vormingsbrochure
met het gemeentelijk aanbod en het verder ontwikkelen van een beleid
dat ook het aanbod van derden ondersteunt.
- Aandacht voor amateurkunsten via verschillende projecten, zoals de
voorstelling ‘Made in Belgium’ van Aranis i.s.m. MUDA, de
schilderwedstrijd Royal Talents voor niet-professionele kunstenaars,
organisatie van een cultureel jeugdevent en verdere samenwerking
tussen cultuurcentrum en kunstencentrum Campo.
Advies: het actieplan 2012 wordt met 50 ja-stemmen unaniem goedgekeurd
De cultuurbeleidscoördinator licht het werkingsverslag 2011 toe. De vooropgestelde
gemeenschapsvormende acties werden allemaal uitgevoerd. Een belangrijk
onderdeel van de werking in 2011 was de samenwerking met Comeet, het
intergemeentelijk samenwerkingsverband CultuurOverleg MEETjesland, zoals voor
het WOI-project.
Advies: het werkingsverslag 2011 wordt met 50 ja-stemmen unaniem
goedgekeurd

5. Varia

Evaluatie
Culturele
veertiendaagse

Freddy bedankt alle verenigingen die hebben meegewerkt aan de Culturele
Veertiendaagse 2012. Het was opnieuw een geslaagde editie. Er was een mooie
opkomst en ook de doelstellingen die het bestuur bij het organiseren van de Culturele
Veertiendaagse had vooropgesteld, werden bereikt:
- Samenwerking en vernieuwing: vele verenigingen werkten samen voor
deze editie
- Prioriteit aan cultuur van eigen bodem: er stonden heel wat artiesten van
eigen bodem geprogrammeerd
- Aandacht voor verschillende domeinen van cultuur: de activiteiten waren
heel divers, zodat dans, theater, muziek, beeldende kunst, enz. allemaal
aan bod kwamen
- Er werd gestreefd naar kwaliteit eerder dan naar kwantiteit
- De brede waaier aan activiteiten maakte cultuur toegankelijk voor een
groot publiek
- De activiteiten waren mooi verspreid over de verschillende
deelgemeenten
Het bestuur besliste reeds dat er een volgende editie komt in 2014.

Afspraken
inzake gebruik
e-mailadressen

Het secretariaat van de cultuurraad verstuurt vanaf nu e-mails steeds naar alle
verenigingen in BCC. Tijdens de Culturele Veertiendaagse werd opgemerkt dat emailadressen werden gebruikt die om verschillende redenen niet meer in gebruik zijn.
Om te vermijden dat de e-mailadressen een eigen leven beginnen te leiden, vraagt
het secretariaat om de oude lijst niet meer te gebruiken. Indien een vereniging een
activiteit wil doorsturen naar alle verenigingen van de cultuurraad, kan deze e-mail
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naar het secretariaat gestuurd worden. Het secretariaat zal de e-mail dan bezorgen
aan alle verenigingen.

Volgende vergadering: dinsdag 16 oktober 2012 in de Raadzaal van Ertvelde

Elise Verdegem
Cultuurbeleidscoördinator
Verslaggever AV

Freddy Van Herzeele
Voorzitter Cultuurraad
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