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Algemene Vergadering Cultuurraad van 25 november 2013
Aanwezigheid

Aanwezig: de afgevaardigden van: Davidsfonds Ev/Ertv/Sl., Ertveldsch Bierultimatum,
Femma Ertvelde, Femma Kerkbrugge-Langerbrugge, Gem. KWB-koor Ertvelde, Gem.
Zangkoor Cantilena, Gem. Zangkoor St.-Cecilia, Gezinsbond Ertv.&Rieme,
Gezinsbond Evergem, Gezinsbond Sleidinge, Interessegroep Natuur, Kinder-en
Jeugdkoor de Belsongs ( vervanging), Kinder- en Jeugdkoor Kluizen, Kon. Fanfare
Sleidinge, Kon. Fanfare WIK, KVLV Belzele, KVLV Evergem, KVLV Ertvelde, KVLV
Sleidinge, KVLV wippelgem, KVLV Doornzele-Langerbrugge, KWB Doornzele, KWB
Ertvelde, Landelijke Gilde Ertvelde, Landelijke Gilde Evergem, Markant Evergem,
Markant Sleidinge, MUDA’Z VZW ( vervanging), NEOS Sleidinge, NEOS Evergem,
NTK ( vervanging), OKRA Doornzele, OKRA Ertvelde, OKRA Evergem &Wippelgem,
OKRA Kerkbrugge-Langerbrugge, OKRA Kluizen, Papillon, Par.Gem .Zangkoor De
Boskapel, SAVA ( vervanging),Sleinse Filmclub, Theater Strobos, Toneelbond Rieme,
Toneelgroep Femma-KWB Ertvelde, Vermeylenfonds, Videoclub Evergem VZW,
Vl@s Ertvelde, Vl@s Sleidinge, Volkskunstgroep Sneyssens, VTB diaclub, VTB
Fotoclub ( vervanging) VTB Kultuur, VZW Buurtwerk Doornzele, Wipton, Ziekenzorg
CM Evergem, Ziekenzorg CM Sleidinge, Ziekenzorg CM Ertv/Rieme/Kluizen.Gerard
Bauwens, Els Buelens(cultuurfunctionaris-dir.) Gommar Buysse, Raf Dufort, Erik
Goethals, Francine Hamerlinck, Hugo Jacobs, Joannes Van den Abeele, Freddy Van
Herzeele ( Voorzittter) Luc Van Vynckt, Carlos Verstraete, Fernand Deliaert
(Vl.belang), Roos Versluys ( Sportraad), Johan Vereecke, Karel van Poucke
(Cultuurfunctionaris) Martine Willems (Schepen van Cultuur), Elise Verdegem (
Cultuurbeleidscoördinator-verslaggever)
Verontschuldigd:de afgevaardigden van Cibus Spiritualis, Davidsfonds Belzele,
Femma Evergem, HO Guy Duyck, Kinder-en Jeugdkoor Sing4ever, Kon. A Capella
Samankoor, KVLV Kluizen, Landelijke Gilde Doornzele, Markant Ertvelde, OKRA
Belzele, Par.Zangkoor Ertvelde, Par.Zangkoor Doornzele,, Sjaloomkoor Doornzele,
The Shakers, Patrick Mommens, Lieve Willems ( Bibliothecaris)
Afwezig: Gezinsbond Kluizen, OKRA Sleidinge
61 stemgerechtigden (op 83) bij het begin van de vergadering

Goedkeuring
verslag AV 8
oktober 2013

Het verslag van 8 oktober wordt unaniem goedgekeurd.

Subsidiedossier Zie subsidiedossier voor de specifieke bedragen in bijlage.
2012-2013:
2012-2013: totaal subsidiebedrag van 31.450,79 euro (geïndexeerd bedrag).
advies
Er zijn een aantal aanpassingen gebeurd na de laatste controleronde a.d.h.v. de
uitprint die uit de backoffice getrokken is. Diegenen die uitleg willen bij de quotering,
graag naam doorgeven aan het bestuur van de Cultuurraad of aan Karel van Poucke:
karel.vanpoucke@evergem.be.
Ondertussen is Je Plek op het Net volledig overgeschakeld naar de verenigingengids,
ook backoffice. Gegevens dienen vanaf ingegeven te worden in de nieuwe backoffice
van de verenigingengids. Naast de reguliere activiteiten die toegankelijk zijn voor
iedereen, is er ook ruimte voor activiteiten enkel toegankelijk voor leden. Men kan
deze activiteiten publiceren via een lijst in word of excel. Voor technische bijstand kan
men meer info vragen aan Geertrui Bogaert van de communicatiedienst:
geertrui.bogaert@evergem.be . Voor de subsidies is het belangrijk dat ook activiteiten
voor eigen leden gepubliceerd worden!
De rest van de werkwijze blijft hetzelfde als voorheen: na het werkjaar wordt een
uitprint gemaakt die bezorgd wordt aan de verenigingen, waarna correcties kunnen
doorgegeven worden.
Amateurkunstenverenigingen moeten een nieuw dossier indienen voor de komende
twee jaar.
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Belangrijke noot is dat het subsidiebedrag niet enkel afhangt van het aantal
activiteiten, maar ook van het soort activiteiten.
Advies financiële berekening van werkjaar 2012-2013
De berekening wordt positief geadviseerd met 54 ja-stemmen, 3 onthoudingen, 4
neen-stemmen.
Karel doet ook nog een oproep aan de koren: van 9 tot 11 mei werkt het
Cultuurcentrum voor de derde maal samen met Campo: hiervoor is men nog op zoek
naar ervaren koorleden die het zien zitten om op het podium te staan.
Geïnteresseerden mogen dit doorgeven aan Karel.

Meerjarenplan:
advies

De cultuurbeleidscoördinator geeft aan de hand van een powerpoint een toelichting bij
het ontwerp Meerjarenplan 2014-2019 en het ontwerp budget 2014. Over beiden
wordt het advies gevraagd aan de Cultuurraad, voor de materies waarvoor de raad
bevoegd is: lokaal cultuurbeleid m.u.v. het Cultuurcentrum en de Bibliotheek, en
toerisme (voor de powerpoint, zie bijlage bij dit verslag).
Advies 1: Meerjarenplan 2014-2019
Het Meerjarenplan 2014-2019 wordt positief geadviseerd met 59 ja-stemmen en 3
onthoudingen.
Advies 2: Budget 2014
Het Budget 2014 wordt positief geadviseerd met 60 ja-stemmen en 2 onthoudingen.
Reden voor onthouding bij beide adviezen: de uitwerking van de actieplannen en de
acties blijven zowel binnen het Meerjarenplan als binnen het budget te vaag,
waardoor het moeilijk is om hier advies over te geven.

Culturele
Veertiendaagse
2014: reglement
Cultuurprijzen

De Culturele Veertiendaagse van de Cultuurraad gaat door van vrijdag 14 t.e.m. 30
maart.
Activiteiten verenigingen
Momenteel zijn er 15 activiteiten in het programma opgenomen. Het volledige
programma is te raadplegen op de website van de Cultuurraad. De activiteiten vallen
hoofdzakelijk in de weekends, maar een aantal vinden ook plaats tijdens de week.
Wie ingediend heeft, heeft bericht gehad dat ze aanvaard zijn.
Er zijn nog altijd mogelijkheden om iets in te brengen in de CR 14-daagse, dit kan
doorgegeven worden aan Luc Van Vynckt.
Graag tegen 20 december zoveel mogelijk gegevens doorgeven over de activiteit,
voor opname in het middenkatern van de Burggrave van maart.
Tentoonstelling en kunstenaarsroute
Het Bestuur organiseert in het weekend van 21-23 maart een tentoonstelling en
kunstenaarsroute rond het thema van de Veertiendaagse: Cultuur in beweging. De
promotie om kunstenaars te vinden werd in gang gestoken en leverde ondertussen
volgende resultaten op:
- Deelname kunstenaars aan de tentoonstelling: 15
- Personen of verenigingen die een performance brengen tijdens de
tentoonstelling: 6
- Kunstenaarsroute: ?, hierin wordt ook de kunstenaar uit Ecuador, Pablo
Sanaguano opgenomen. Vooral voor de route moeten kunstenaars nog warm
gemaakt worden.
Prijzen voor Cultuur en Cultuurverdienste
Deze worden traditioneel tijdens de 14-daagse toegekend.
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Prijs voor Cultuurverdienste: gaat naar een individueel persoon die actief is of
geweest is in culturele activiteiten. Iedereen kan iemand voordragen aan de
Cultuurraad, met motivering. In de Burggrave van januari (bedeling december) zal ook
een oproep verschijnen om een laureaat voor de Prijs van Cultuurverdienste voor te
dragen.
Prijs voor de cultuur: prijs voor een vereniging, in 2014 komen de amateurkunsten- en
erfgoedverenigingen in aanmerking. Verenigingen kunnen een andere vereniging
voordragen, ook hier dient een motivering gegeven te worden.
Inschrijvingsformulieren voor beide prijzen zijn te vinden op de website van de
Cultuurraad. Kandidaturen moeten binnen zijn voor 15 januari.
Met vragen over de Culturele Veertiendaagse kan men steeds terecht bij Luc of Erik:
luc.vanvynckt@skynet.be en Freart@telenet.be

Vernieuwing
mandaat
straatnamen

Vorige legislatuur kreeg het bestuur van de CR het mandaat van de AV om
straatnamen toe te kennen op vraag van het gemeentebestuur. Dit moet met de
nieuwe legislatuur hernieuwd worden; het Bestuur vraagt dan ook opnieuw het
mandaat aan de AV.
De Cultuurraad moet op regelmatige tijdstippen advies geven over straatnamen. Dit
gaat de laatste jaren om 7- à 8-tal aanvragen per jaar, en met de verdere uitbreiding
van Evergem, zal dit ook de komende jaren dergelijke frequentie kennen.
Als de aanvraag binnenkomt, doet een werkgroep van het bestuur opzoekingen voor
mogelijke straatnamen. Meestal is men beperkt in tijd om de naam te adviseren.
Vroeger werd hier nadien een AV voor samengeroepen om het advies te verlenen. Dit
wil zeggen dat men om de 1 à 2 maanden een AV moet samenroepen, louter en
alleen voor dit advies. Praktisch is dit niet mogelijk.
Het Bestuur komt wel maandelijks samen, dus daar kan het wel makkelijk opgevolgd
en geadviseerd worden. Uiteraard worden na adviesverlening door het Bestuur op de
volgende AV de straatnamen toegelicht.
Mandaat aan het Bestuur voor adviesverlening straatnamen:
62 ja-stemmen

Project WOI

1. Op woensdag 11 juni wordt de tentoonstelling ‘Thuisfront, de dagelijkse strijd
in Evergem tijdens de Groote Oorlog’ geopend; De tentoonstelling zal vanaf
dan tot eind november opgesteld staan in de Raadzaal van het AC Ertvelde.
Bedoeling is om de tentoonstelling elk weekend open te houden, zaterdag en
zondag van 14 tot 18u. Hiervoor is de gemeente nog op zoek naar
verenigingen en/of vrijwilligers die de permanentie willen verzorgen. Deze
permanentie houdt het onthaal van de bezoekers in en een oogje in het zeil
houden. Het is zeker niet de bedoeling dat de permanentie ook uitleg geeft.
Verenigingen die geïnteresseerd zijn kunnen zich opgeven per weekend en
krijgen hiervoor een vergoeding van 50 euro. Vrijwilligers die geïnteresseerd
zijn kunnen zich per dag opgeven en krijgen 25 euro per dag. Wie interesse
heeft, kan dit doorgeven aan de cultuurbeleidscoördinator:
elise.verdegem@evergem.be.
2. Nieuw aanbod: powerpointpresentatie over WOI door Gerard Bauwens.
Powerpoint over WOI in Ertvelde. Ertvelde had de ‘eer’ de hoofdplaats te zijn
van een Kommandantur waar een 14-tal gemeenten onder vielen. Deze
Kommandantur behoorde tot het Etappengebied. Als het front de hel werd
genoemd, dan werd het Etappengebied omschreven als het vagevuur. De
bevolking hier moest zich schikken naar de resem verordeningen die de
Duitsers uitgaven, soms waren deze lachwekkend, soms echt tragisch.
De lezing duurt 1,5 tot 2 uur. Je krijgt er een 65-tal ongepubliceerde beelden
te zien en komt meer te weten over het dagelijks leven tijdens WOI. Thema’s
die aan bod komen: smokkel, spionage, hollandstellung, dodendraad, …
Boekingen kunnen via de gemeente bij de cultuurbeleidscoördinator of
rechtstreeks bij Gerard: g.bauwens@base.be, 09 344 54 26.
Prijs: 80 euro.
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1000 km Kom
1000km Kom op tegen Kanker is een wielertoer die jaarlijks georganiseerd wordt door
op tegen kanker Kom op tegen Kanker en Flanders Classic (organisator Ronde van Vlaanderen). Het
is een vierdaagse toer waar ploegen van 1 tot 8 deelnemers zich kunnen voor
inschrijven. Deze ploegen dienen 5.000 euro in te zamelen voor Kom op tegen
Kanker om te kunnen deelnemen. Elke dag wordt er een voormiddag- en een
namiddagetappe gereden van telkens 125km.
Voor de organisatie van de middagstop zoeken Kom op tegen Kanker en Flanders
Classic elk jaar 4 gemeenten die hiervoor willen instaan. In 2014 zal Evergem ook
een middagstop organiseren, m.n. op zondag 1 juni, in de Sporthal aan de Hoge Wal.
Aan deze middagstop is ook een ludieke actie verbonden: de 4 burgemeesters van de
middagstopgemeenten strijden tegen elkaar om de langste erehaag te vormen
wanneer de renners van de voormiddagetappe toekomen. Voor de mensen die mee
de erehaag komen vormen wordt een middagdorp ingericht waar zij eten en drinken
kunnen kopen, dingen kunnen zien en beleven, …
Vandaar een dubbele oproep van de gemeente:
1. Hou 1 juni vrij in de agenda’s en kom rond de middag naar het Sportcentrum
aan de Hoge Wal om mee de langste erehaag te vormen.
2. Verenigingen die zin hebben om iets te organiseren in het middagdorp mogen
dit doorgeven aan de cultuurbeleidscoördinator, zij zullen dan uitgenodigd
worden voor de startvergadering in februari. Dit kan om allerlei activiteiten
gaan: een stand waar wafels verkocht worden, een activiteit of spel uitwerken,
een ‘opvoering’ geven, … De inkomsten hiervan zijn voor de verenigingen
zelf.

Varia

1. Raf Dufort geeft een korte toelichting over de mogelijkheden van bijscholing
voor verenigingen. Nuttig om in deze snel veranderende maatschappij zich bij
te scholen. Het Cultuurcentrum en de gemeente en vooral Vormingplus GentEeklo spelen hierop in en hebben een zeer interessant aanbod voor
verenigingen.
Voor de verenigingen is er de laatste 25 jaar zeer veel veranderd: wegvallen
verzuiling, mediatisering, … Om solide werking te behouden kunnen
cursussen een belangrijke ruggensteun zijn. Inhoud van de vormingen is zeer
uiteenlopend:
- Verzekeringen
- Transparante boekhouding
- Efficiënt vergaderen
- Opvolging verzekerd? Hoe vind ik nieuwe (bestuurs)leden?
- Nieuwe media (nieuwsbrieven, facebook, …)
Meer info kan men terug vinden op de website van Vormingplus
www.vormingplusgent-eeklo.be, en van de gemeente
www.evergem.be/vorming. Ook Comeet heeft hier vaak een aanbod in:
www.comeet.be.
2. Uitnodiging Cultuurhappening Comeet 29/11/13 in Cultuurcentrum Evergem.
Op happening kom je meer te weten over werking van Comeet, ze focussen
ook op de toekomst. Het is ook een mooi ontmoetingsmoment. Inschrijven via
www.comeet.be/cultuurhappening.
3. De Sportraad herdenkt in 2014 het feit dat 100 jaar geleden de 2e Ronde van
Vlaanderen eindigde in Evergem op de velodroom (gelegen in de huidige
Velodroomstraat). Op 30 maart organiseren zij een hele dag met een
e
wielertoer, animatie en een tentoonstelling over de geschiedenis van de 2
Ronde van Vlaanderen en van de Velodroom. Voor de tentoonstelling zijn ze
nog op zoek naar informatie, documenten en beeldmateriaal. Wie nog foto’s
e.a. heeft, mag deze doorgeven aan cultuurbeleidscoördinator.
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Vergaderingen 2014: dinsdag 15 april 2014 (Raadzaal Ertvelde), dinsdag 21 oktober
2014 (andere locatie)
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