Cultuurraad Evergem

Verslag
Algemene Vergadering van 8 oktober 2013

Aanwezigheid Aanwezig: : de vertegenwoordigers van : Cibus Spiritualis, Davidsfonds Ev/Ertv/
Sleid.,Ertveldsch Bier Ultumatum, Femma Ertvelde, Femma KerkbruggeLangerbrugge, Gemengd Zangkoor Cantilena, Gem. Zangkoor St.-Cecilia, ,
Gezinsbond Ertv&Rieme , Gezinsbond Sleidinge, HO G. Duijck, Interessegroep
Natuur, De Belsongs, Sing4ever, Kinder-en Jeugdkoor Kluizen, Kon. Fanfare
Sleidinge, Kon. Fanfare WIK, Kon. A Capella-Samankoor, KVLV Belzele, KVLV
Doornzele-Langerbrugge, KVLV Evergem (vervanging), KVLV Kluizen, KVLV
Sleidinge, KVLV Wippelgem, , KWB Ertvelde, LG Ertvelde, LG Evergem, Markant
Evergem, Muda’z VZW ( vervanging), Markant Sleidinge, , Neos Evergem, Okra
Doornzele, Okra Evergem en Wippelgem, Okra Kerkbr-Langerbrugge, Okra Sleidinge,
Okra Kluizen, Par. Gem. Zangkoor De Boskapel, Papillon, Par. Zangkoor Ertvelde, ,
Par. Zangkoor Doornzele, Sjaloomkoor, The Shakers, Toneelbond Rieme,
Vermeylenfonds, Videoclub Evergem VZW, Vl@s Ertvelde, Volkskunstgroep
Sneyssens, VTB Diaclub, , VTB Kultuur, VZW Buurtwerk Doornzele, Wipton,
Ziekenzorg CM Evergem, Ziekenzorg CM Sleidinge, Mevr. Lieve Willems, Mevr.
Martine Willems, schepen van Cultuur, Gerard Bauwens, Gommar Buysse, Erik
Goethals, Francine Hamerlinck, Patrick Mommens, Joannes Van den Abeele, Hugo
Jacobs, Freddy Van Herzeele, Luc Van Vynckt, F. Deliaert ( Vl. Belang), Carlos
Verstraete, Raf Dufort, Gaston Van Herreweghe, Roos Versluys, Karel Van Poucke,
Elise Verdegem ( cultuurbeleidscoördinator-verslaggever)
Verontschuldigd: Davidsfonds Belzele, Femma Evergem, Gem.KWB-Koor,
Gezinsbond Evergem, KVLV Ertvelde, KWB Doornzele, Neos Sleidinge, SAVA, SFK,
Theater Strobos, Toneelgroep Ertvelde, VTB Fotoclub, Ziekenzorg
Ertv/Rieme/Kluizen, Mevr Els Buelens
Afwezig: Gezinsbond Kluizen, LG Doornzele, Nieuw Toneel Kluizen, Vl@s Sleidinge,
Goedkeuring
verslag 16 april
2013

Het verslag van 16 april wordt unaniem goedgekeurd.
Carlos, Gaby, Annie en André (nieuwe afgevaardigden) krijgen het verslag nog
toegestuurd.

Verkiezing Samenstelling bestuur van de Cultuurraad: Art 18, Paragraaf 2: het bestuur kan uit 12
nieuw leden bestaan. Momenteel bestaat het bestuur uit 9 personen.
bestuurslid Raf Dufort zijn kandidatuur was te laat voor de vorige AV, hij krijgt nu de kans om zich
kandidaat te stellen.
Hij moet hiervoor eerst gecoöpteerd worden, pas dan kan hij bestuurslid worden.
Kleine voorstelling door Raf: woont sinds een jaar in Evergem – Sleidinge. Heeft 29
jaar in Zwijnaarde gewoond. Midden jaren ’80 werd hij lid van het Davidsfonds, hij
heeft 19 jaar in bestuur gezeten. Vertegenwoordiger in gewest Gent voor het
Davidsfonds en in Cultuurraad Zwijnaarde + 12 jaar voorzitter van het Cultuurplatform
Zwijnaarde (vroegere cultuurraad). Heeft hierbij ook een aantal jaren in de Minaraad
gezeteld. Raf zit ook in de redactie van de dorpskrant en is nog steeds secretaris van
een Gents-Portugese vereniging.
Hij heeft een grote liefde voor het gemeenschapsleven en het culturele weefsel, wil dit
mee versterken.
Coöptatie: 54 ja-stemmen (unaniem)
Na de coöptatie kwam nog een afgevaardigde binnen.
Bestuurslid: 56 ja-stemmen (unaniem)
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Subsidiedossier
+ hoe
activiteiten
ingeven op de
verenigingengids

Verslag

Het was de laatste keer dat activiteiten werden ingegeven op Je Plek op het Net – dit
is nu de verenigingengids geworden. De verenigingengids kwam er met de update
van de gemeentelijke website. Verenigingen kunnen daar steeds hun activiteiten op
ingeven, Karel kan de nodige gegevens eruit destilleren voor de subsidieberekening.
Gelieve activiteiten die enkel voor de leden bestemd zijn, te posten op de eigen
verenigingenpagina en niet in de verenigingengids in te geven. De kalender,
waar ook de activiteiten uit de verenigingengids worden in opgenomen, wordt
geëxporteerd naar de Uitkalender, en dit zijn enkel activiteiten die openbaar zijn.
Stand van zaken subsidiedossier:
Socio-culturele verenigingen kregen een uitprint. Er ontbreken nog 9 reacties. Karel
stuurt nog een reminder. Indien daar geen reactie op komt, wordt de uitprint als ok
beschouwd. Amateurkunsten- en erfgoedverenigingen krijgen op basis van het
dossier voor 2 jaar hetzelfde bedrag als vorig jaar.
Voorwaarden erkenning verenigingen: stemmen overeen met erkenningsvoorwaarden
van de Cultuurraad.
Het culturele is vooral belangrijk en wordt gewaardeerd en gehonoreerd.
Ontmoetingsactiviteiten e.a. dienen als opstapje.
3 soorten verenigingen:
1) Sociaal-Culturele verenigingen:
- Confrontatie met kunsten: cultuurspreidende activiteiten die zelf
georganiseerd worden of als groep iets bijwonen
- Vormingsactiviteiten: crealessen, cursussen, organisatie van een lezing,
bedrijfsbezoek, …
- Ontmoetingsactiviteiten: ontspanningsactiviteiten
 B-categorie = Basiswerking (van elk 1 + 1 x vrij te kiezen )
 A-categorie: van elk 3 + 3 x vrij te kiezen
 Bonus:
o Samenwerking met andere vereniging
o Zeer veel activiteiten (bvb. 12 confrontaties met kunsten)
2) Amateurkunstenverenigingen:
o Basiscategorie: een activiteit waar repetities e.a. aan vooraf gaan
o Gemeentelijk dossier om in de A-categorie te vallen (permanente
vorming, provinciale toernooien, …)
3) Erfgoedverenigingen:
o Idem amateurkunstenverenigingen
Volgend jaar moeten amateurkunstenverenigingen opnieuw een gemeentelijk dossier
indienen.
Graag duidelijk aanduiden bij de verenigingengids om welke soort activiteit het gaat.
Dit is in de backoffice niet altijd duidelijk en dit is zeer belangrijk voor de toekenning
van subsidies.
Het volledige subsidiereglement kan worden geraadpleegd op
www.cultuurraadevergem.be / over ons / reglementen.
Voor technische aspecten en vragen, kan men terecht bij Geertrui Bogaert van de
dienst Communicatie (geertrui.bogaert@evergem.be).
Sportactiviteiten binnen subsidies:
In 2003 was er in de AV van de CR discussie over sportactiviteiten. Toen werden voor
sportactiviteiten punten (en subsidies) toegekend. Sommige verenigingen vonden dit
niet terecht. Socio-culturele verenigingen konden vanaf dan hun sportactiviteiten
doorgeven aan de Sportraad en kregen vandaaruit subsidies voor die activiteiten.
De Sportraad/ Sportdienst was hier niet onverdeeld gelukkig mee. Omgedraaid
zouden zij dan ook sportverenigingen kunnen laten aankloppen bij de Cultuurraad
voor hun culturele activiteiten.
Sociaal-culturele verenigingen geven vanaf werkjaar 2013-2014 hun sportactiviteiten
in bij de Cultuurdienst, deze worden gezien als ontmoetingsactiviteiten. Indien ze hier
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toch subsidies willen vanuit de Sportdienst , dienen ze een nieuwe sportvereniging op
te richten en een aanvraag tot erkenning in te dienen bij de Sportraad
Opmerking: KVLV Kluizen heeft dit jaar geen subsidie gekregen voor de
sportactiviteiten. Al een hele tijd niet meer, heeft eigenlijk maar één keer subsidie
gekregen. Een lessenreeks van 10 telde voor 1 punt, dus het gaat ook niet over een
groot bedrag. Sportdienst/Sportraad was hier ook nooit duidelijk over.

Culturele
Veertiendaagse
2014

In 2014 gaat de C14-daagse door van 14 t.e.m. 30 maart.
Verantwoordelijken hiervoor zijn Luc Van Vynckt en Erik Goethals.
Activiteiten die gelanceerd worden vanuit de culturele verenigingen. Tot vandaag zijn
er al 13 à 14 inschrijvingen, met een ruim aanbod en variatie. Muziek, toneel,
tentoonstellingen, … Het programma zou binnenkort rond moeten zijn, om dan aan de
praktische regelingen te kunnen beginnen. Voorlopig programma staat reeds op de
website van de CR. Nog een warme oproep aan de verenigingen om ook een activiteit
te organiseren.
Tijdens de C14-daagse kunnen verenigingen gebruik maken van de faciliteiten die de
CR aanbiedt: alle activiteiten worden aangekondigd in een katern in de Burggrave en
de gemeentelijke infrastructuur wordt in die periode op eenvoudige en goedkope wijze
ter beschikking gesteld.
De eigen activiteit van de CR: zat 22 en zon 23 maart in het Kasteel van Wippelgem.
Tentoonstelling en kunstenaarsroute.
Tentoonstelling met als thema ‘beweging’: kunstwerken moeten in dit kader passen.
Een jury zal de werken selecteren voor de tentoonstelling. Beweging kan zowel in de
werkelijke als figuurlijke betekenis (in de figuurlijke zin kan men zeer ver gaan: bvb.
de evolutie die men doormaakt bij het maken van het kunstwerk). Ook minder
gekende kunstvormen kunnen: fotografie, weefkunst, toegepaste kunsten, … Er is
een oproep geweest in de Burggrave voor kunstenaars. De deelname werd uitgebreid
tot de regio (alle gemeenten die deelnemen aan Comeet).
Kunstenaarsroute: ateliers die open zijn + ruimte voor vrij podium voor allerlei
kunstvormen, vnl. podiumkunsten.
Prijs van cultuur en prijs van cultuurverdienste wordt om de 2 jaar toegekend, telkens
in het jaar van de C14-daagse. In 2012 werd de prijs van Cultuur toegekend aan een
socio-culturele vereniging. In 2014 wordt de prijs van Cultuur toegekend aan een
amateurkunstenvereniging. De prijs van Cultuurverdienste gaat naar een persoon die
in de gemeente cultureel actief is. Het reglement wordt nu nog herwerkt. Dit wordt
verder toegelicht in de volgende AV van november.
Werkwijze van selectie:
Ingediende kandidaturen en motivaties worden aan alle bestuursleden CR
overhandigd. Ieder bestuurslid bekijkt dit grondig. In een volgende vergadering
worden, bij geheime stemming, de prijzen toegekend. Suggesties over deze
werkwijze zijn altijd welkom.

Brief gemeentebestuur i.v.m.
‘openbaarheid
van advisering

In de gemeenteraad van donderdag 27 juni werd door fractie Groen het voorstel
gelanceerd om de adviesraden meer openbaar te maken voor het publiek (er zijn in
totaal 15 adviesraden in de gemeente). Het college heeft dit positief onthaald, maar
vond het belangrijk ook de mening van de adviesraden zelf hierin te kennen en na te
gaan wat (wettelijk) mogelijk is.
Het Bestuur van de Cultuurraad heeft deze vraag grondig bekeken en heeft besloten
dat ze voldoende openbaar is. De Algemene Vergadering is volledig openbaar en
wordt steeds aangekondigd in de Burggrave. Iedere burger mag de CR bijwonen en
heeft ook spreekrecht (geen stemrecht!).
Daarenboven wordt ook opgemerkt dat het bestuur nu nog niet voltallig is. Vanuit het
bestuur zijn heel wat mensen aangesproken om in dit bestuur te zetelen.
Dus de cultuurraad voldoet hier volledig aan de vraag van Groen.
Vanuit de AV komt de opmerking dat wanneer het Bestuur adviesverlening doet voor
bvb. straatnamen, de raad op dat moment niet openbaar is.
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Vanuit de AV kwam de vraag of er niet opnieuw een mandaat dient gevraagd
aan de AV voor het toekennen van straatnamen. Dit zal dan ook op de agenda
worden geplaatst van de volgende AV.
MJP: korte info

Varia

Volgende
vergadering

In de vorige legislatuur werd een cultuurbeleidsplan opgesteld voor het
cultuurcentrum, de bibliotheek en het lokaal cultuurbeleid. Zo had ook jeugd zijn eigen
jeugdbeleidsplan, sport het sportbeleidsplan, … Dit werd ingegeven door de Vlaamse
Overheid en via deze beleidsplannen kon men aanspraak maken op subsidies.
Om deze planlast te verminderen voor de gemeenten, moeten vanaf deze legislatuur
dergelijke plannen niet meer opgesteld worden. Alles zit nu vervat in één
meerjarenplan (MJP). Dit MJP is momenteel nog in opmaak.
In 2012 werd in het najaar een participatietraject opgezet met experten per
beleidsdomein en één met inwoners over alle beleidsdomeinen heen in het kader van
dit MJP. De resultaten hiervan werden meegenomen in de omgevingsanalyse, die
samen met de partijprogramma’s van de coalitiepartners als basis diende voor het
maken van beleidskeuzes en het opstellen van het MJP. De grote beleidslijnen
worden op 15 oktober voorgesteld aan alle participanten van het traject van najaar
2012. De presentatie zal vanaf 16 oktober te raadplegen zijn op de website van
Evergem. Iedereen kan deze inkijken ter voorbereiding van de eigenlijke
adviesverlening door de Cultuurraad over het luik lokaal cultuurbeleid in het MJP, op
de AV in november. Het MJP zelf zal ook aan iedereen bezorgd worden een 10-tal
dagen voor de AV.

1) Cultuurhappening: op 29 november 2013 gaat in CC Stroming de
cultuurhappening van Comeet door. Comeet = Cultuuroverleg Meetjesland,
projectvereniging die ondersteunend werkt voor 13 gemeenten inzake
culturele aangelegenheden. Alle afgevaardigden van de Cultuurraad worden
hier op uitgenodigd. Inhoud: voorstelling gerealiseerde projecten,
doelstellingen voor in de toekomst, muzikale omkadering, receptie.
Aangename, gezellige avond die zich leent voor ontmoeting.
2) Nieuw lid bij de Cultuurraad: Muda’z: oudleerlingen en leerkrachten die in de
school op donderdagavond en zondag activiteiten organiseren. Nu 71
verenigingen en 10 gecoöpteerden + Lieve en Els van de bibliotheek en het
cultuurcentrum
3) Nieuwjaarsconcert: dit is reeds uitverkocht. Het belooft opnieuw een zeer
kwalitatief concert te worden.
4) Vraag vanuit de AV: graag de website van de Cultuurraad vermelden op de
documenten

Maandag 25 november 2013, 19u30, Raadzaal Ertvelde
Voorlopige agenda:
- Advisering subsidies
- Volmacht straatnamen
- Advisering MJP
- Reglement Prijs voor Cultuur en Cultuurverdienste
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