Cultuurraad Evergem
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Algemene Vergadering van dinsdag 15 april 2014
Aanwezigheid

Aanwezig: DF Ev/Ertv/Sl, Ertveldsch Bierultimatum VZW, Femma Ertvelde, Femma
Evergem, Femma Kerkbrugge/Langerbrugge, Gem. KWB-koor Ertvelde, Gem. –
Zangk. St.-Cecilia, Gezinsbond Ertv.& Rieme, Gezinsbond Evergem, Gezinsbond
Sleidinge, HO G. Duijck, IGN, De Belsongs (vervanging), Sing4ever, Kon.Fanfare
Iever en Eendracht Sleidinge, KVLV Doornzele-Langerbrugge, KVLV Evergem, KVLV
Sleidinge, KVLV Wippelgem, KWB Doornzele, KWB Ertvelde, LG Ertvelde, LG
Evergem, Markant Evergem, Markant Sleidinge, Muda’z VZW, Neos Evergem, Okra
Ertvelde, Okra Evergem&Wippelgem, Okra Kerkbr.-Langerbrugge, Okra Kluizen, Okra
Sleidinge, Papillon, SAVA, Sjaloomkoor Doornzele, SFK, Vl@s Ertvelde,
Volkskunstgroep Sneyssens, VTB Fotoclub (vervanging),VTB Kultuur, VZW
Buurtwerk Doornzele, Ziekenzorg CM Evergem, Ziekenzorg CM Sleidinge, G.
Bauwens, E.Buelens, G. Buysse, R. Dufort, E. Goethals, F. Hamerlinck, J. Van den
Abeele, F. Van Herzeele, L. Van Vynckt, C.Verstraete,F. Deliaert, Roos Versluys,
Schepen M. Willems, Elise Verdegem, cultuurbeleidscördinator en verslaggever.
Verontschuldigd: Cibus Spiritualis, Kinder-en Jeugdkoor Kluizen, Kon.a Capella
Samankoor, Kon.Fanfare WIK, KVLV Belzele, LG Doornzele, Neos Sleidinge, Gem.
Zangkoor De Boskapel, Theater Strobos, Toneelbond Rieme, Vermeylenfonds,
Wipton

Goedkeuring
verslag 25/11

Het verslag van 25 november 2013 wordt unaniem goedgekeurd.

Werkingsverslag 2013:
advies

Het werkingsverslag wordt toegelicht door de cultuurbeleidscoördinator. De projecten
lokaal cultuurbeleid worden kort overlopen. Elke aanwezige kreeg het verslag op
voorhand digitaal doorgestuurd en tijdens de vergadering een uitprint.
Het werkingsverslag lokaal cultuurbeleid 2013 wordt met 50 positieve stemmen
unaniem goedgekeurd.

Actie ‘Kom op
tegen kanker’

1000km Kom op Tegen Kanker is een vierdaagse fietsmanifestatie waarbij ongeveer
600 teams elk 1000km rijden voor het goede doel. Evergem organiseert het
namiddagdorp op zondag 1 juni aan de Hoge Wal. Dit houdt in dat de gemeente
logistieke ondersteuning geeft aan Flanders Classics, zoals ruimte voorzien waar de
deelnemers kunnen eten, fietsenstalling voorzien, …
Naast deze logistieke organisatie zijn de 4 burgemeesters van de verschillende
middagsteden ook de uitdaging aangegaan om de langste erehaag te vormen. In
2013 was Bilzen winnaar met 2.200 deelnemers in de erehaag. Wij willen dit jaar dus
graag beter doen.
Brief met 3-dubbele oproep (worden ook naar de voorzitters gestuurd):
- Kom met zoveel mogelijk mensen uit de vereniging naar de erehaag! De
erehaag wordt opgebouwd vanaf 11u30. Tussen 12u10 en 12u30 komen de
600 renners toe in Evergem. Animatie met muziek en ropeskipping.
Op de parking van de Hoge Wal wordt een evenementendorp ingericht: eeten drankstandjes (schenken min. 50% van de opbrengst naar KOTK),
animatie, kleine shows, muziek, kinderdorp, … Het evenementendorp is open
vanaf 11u.
- Wie wil een handje toesteken? (zaterdagavond opbouw, zondagvoormiddag
opbouw, stewards om erehaag te vormen, uitdelen fietsbel, zondagnamiddag
afbouw, …) Via digitaal loket aanmelden of via cultuurbeleid@evergem.be
- Ambassadeurs: mensen die zich opgeven en zich engageren om 25 mensen
mee te brengen naar de erehaag, krijgen ook 25 gratis bandjes.
Gelieve deze brief te bespreken in de eigen vereniging en alle leden warm te maken
om te komen.
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Voor de tentoonstelling WOI, die open is voor het publiek vanaf zaterdag 14 juni,
wordt er nog permanentie gezocht voor verschillende weekends.
Deze permanentie houdt in:
- Zaterdag en zondag, van 14u tot 18u
- Per weekend wordt een vergoeding gegeven aan de vereniging van 50 euro
(graag ook per weekend engageren, anders wordt dit te moeilijk met
sleuteloverdracht e.a.)
- Graag bevestiging voor 15 mei aan de cultuurbeleidscoördinator
- Nadien krijgen alle verenigingen die zich opgaven nog alle praktische
informatie toegezonden
- Weekends die momenteel nog vrij zijn:
- 5-6 juli 2014
- 2-3 augustus 2014
- 20-21 september 2014
- 27-28 september 2014
- 4-5 oktober 2014
- 15-16 november 2014
- 29-30 november 2014

Subsidies 2013- Subsidiedossier september 2013-juni 2014.
2014
Socio-culturele verenigingen: begin juli wordt er een print genomen van alle
activiteiten van het voorbije werkjaar die doorgegeven werden via de
verenigingengids. Karel van het CC maakt hier een evaluatie van. Deze wordt
besproken met de werkgroep van CR en op basis hiervan wordt de beslissing
genomen tot welke categorie de verenigingen behoren. Eind augustus worden de
verenigingen op de hoogte gebracht, deze hebben dan nog 14 dagen tijd om te
reageren. Daarna wordt de definitieve evaluatie opgemaakt.
Amateurkunstenverenigingen: voor 2014 dient opnieuw een gemeentelijk dossier
ingevuld te worden. Bij dit verslag zit een formulier bijgevoegd. Dit kan ingevuld
worden en moet voor 1 juli bezorgd worden aan Karel Van Poucke van het
Cultuurcentrum (digitaal karel.vanpoucke@evergem.be of per post).
Vermeld ook zeker activiteiten in het nieuwe formulier die georganiseerd werden
bovenop wat vermeld werd in het vorig gemeentelijk dossier. Deze activiteiten worden
met terugwerkende kracht vergoed.
Vraag vanuit de vergadering: moeten deze activiteiten ook aangevuld worden in het
dossier van 2012 en opnieuw worden opgestuurd?
Antwoord voorzitter: niet de bedoeling dat het dossier van 2 jaar geleden nog eens
wordt opgestuurd met aanvullingen. Activiteiten die extra zijn doorgegaan of
activiteiten die niet zijn doorgegaan in het nieuwe gemeentelijke dossier opgeven. Dit
wordt getoetst met de website.
De voorzitter haalt aan dat het ingeven van activiteiten via de verenigingengids zeer
vlot verloopt. 1 kleine opmerking: heel wat verenigingen vullen pas een aantal dagen
voor de activiteit doorgaat de activiteit in. Voor de subsidies is dit geen probleem,
maar zo mis je wel publiciteit. Een ingevoerde activiteit wordt vermeld op de website
van de gemeente in de gemeentelijke kalender en in de nieuwsbrief en de activiteit
wordt ook doorgespeeld aan de uitdatabank UitinVlaanderen, dus 14 dagen op
voorhand is het minimum wil je ook hier gebruik kunnen van maken. Gebruik deze
promotiekanalen!
Vraag vanuit de vergadering: nieuwsbrief wordt pas doorgestuurd de vrijdag voor het
volgende weekend, als het een activiteit is met inschrijving, zorgt dit soms voor
problemen.
Antwoord dienst Communicatie: een kalender van twee weken opnemen in de
nieuwsbrief is niet haalbaar, want de kalender is nu al heel lang. Een mogelijkheid die
wel bestaat: via de verenigingengids kan een vereniging ook zelf een nieuwsbrief
aanmaken en de leden en sympathisanten zich hiervoor laten inschrijven. Dan kan
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men zelf beslissen hoe lang op voorhand men de nieuwsbrief verstuurt. Men hoeft
hier zelfs geen extra bericht voor aan te maken. Men kan gewoon het bericht
gebruiken dat men op de verenigingengids publiceerde. Zie ook de printscreen als
bijlage bij het verslag om de opmaak van een nieuwsbrief te zien. Verenigingen
mogen ook altijd een perslijst opvragen bij de dienst Communicatie zodat ze zelf een
persbericht kunnen versturen.
Opmerking vanuit de vergadering: dit dient enkel gedaan te worden voor activiteiten
die open staan voor alle publiek. Anders heeft het geen zin om deze in de uitdatabank
te laten opnemen.
Vraag vanuit de vergadering: wat wordt er verwacht dat er zeker op staat. Moet het
aantal deelnemers van de eigen activiteiten vermeld worden? Voor de beoordeling
moet het aantal vermeld worden, maar niet duidelijk hoe dit kan upgeload worden in
de verenigingengids.
Antwoord dienst Communicatie: het opnemen van het aantal deelnemers in de
verenigingengids bij de ingevoerde activiteiten is niet mogelijk. Er werd afgesproken
met Karel dat hij alle informatie uit de verenigingengids zal halen, deze per vereniging
zal bundelen. Verenigingen kunnen dan de nodige informatie zoals aantal deelnemers
voor confrontatie met kunsten, nog extra aanvullen. Indien met het jaarprogramma
upload op de verenigingengids, kan dit onder verschillende vormen: Word, Excel, pdf,
… verenigingen die willen kunnen dus wel een excel uploaden waarbij ze het aantal
deelnemers kunnen invullen naast de activiteiten.
Opmerking vanuit de vergadering: Karel zal nog een mail sturen waar aantallen
kunnen ingevuld worden. Dit is enkel van belang voor confrontatie met kunsten (daar
moeten minstens 12 mensen aanwezig zijn om voor subsidie in aanmerking te
komen). Voor vorming en ontmoeting wordt dit niet gevraagd.
Vraag vanuit de vergadering: wat moet verplicht geregistreerd worden? Vanuit de
koepel bestaat er ook een digitaal platform waarin al die gegevens moeten ingegeven
worden.
Antwoord voorzitter: voor het verkrijgen van subsidies is het noodzakelijk dat alle
gegevens worden ingegeven in de verenigingengids, daar kan geen uitzondering
opgemaakt worden.
Vraag vanuit de vergadering: een werkjaar begint bij KVLV Kluizen op 1 januari.
Vraag aan de voorzitters om de vraag te stellen wie het schooljaar volgt en wie het
kalenderjaar volgt.
Na rondvraag blijkt dat dit verdeeld is onder de verenigingen. Dit maakt uiteindelijk
niet zoveel uit voor de subsidies. De meeste verenigingen nemen zomervakantie, dus
iedereen werkt wel dezelfde maanden, los van wanneer het start.
Vraag vanuit de vergadering: aantal bezoekers op de gemeentelijke website, kalender
gemeente en verenigingengids..
Cijfers aangeleverd door de dienst Communicatie:
- Website algemeen voor de maand maart:
- 40.314 bezoeken
- 25.422 unieke bezoekers
- 45% vrouwen en 55% mannen
- 60% van de bezoekers is 34 of jonger
- 135.000 paginaweergaven (8.700 pagina’s)
- Verenigingengids voor de maand maart:
- Overzichtspagina: 1.168 paginaweergaven (ong. 1% van alle
paginaweergaven op de gemeentelijke website)
- Weergave van de verenigingen apart: 11.161 paginaweergaven
- Meeste verenigingen krijgen gemiddeld 30 weergaven per maand (=
ongeveer 1 per dag), sommige verenigingen 3 tot 4 per dag (bvb. KVLV
Evergem => 135, KVLV Ertvelde => 98). Kan vermoedelijk gelinkt zijn
aan een welbepaalde activiteit die dag.
- Ongeveer 10% van alle paginaweergaven op de website zijn gelinkt aan
de verenigingengids
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Vragen vanuit de vergadering: waarom worden vragen via e-mail niet beantwoord.
Mail werd verstuurd naar Karel hoe aantal deelnemers kunnen ingevoerd worden.
Deze mail werd niet beantwoord. Kan er in de plaats van een worddocument
(jaarkalender) geen excel upgeload worden. Hier kan meer informatie in meegegeven
worden (soort, aantal, …). Zie boven
De dienst Communicatie wil zeker nog eens een opleiding geven aan verenigingen
die nog niet helemaal vertrouwd zijn met de nieuwe verenigingengids. Wie hierin
geïnteresseerd is, kan dit doorgeven aan de dienst Communicatie voor eind mei,
geertrui.bogaert@evergem.be . Graag ook vermelden of je de opleiding liefst overdag
of ’s avonds volgt. Op basis hiervan zullen ze een of meerdere data vastleggen in juni.

Straatnamen

Gemeente vraagt advies aan de Cultuurraad voor straatnaamgeving, maar de
Cultuurraad kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen.
Sleidingenaar Wilfried Martens was een uitzonderlijk figuur. Hij was 13 jaar
ononderbroken eerste minister, hij kreeg waardering in binnen- en buitenland, was
ook geruime tijd voorzitter van de EWP.
Proactief advies van het bestuur naar de gemeente om een straat naar hem te
vernoemen in Sleidinge. Een bestaande straat vervangen door een nieuwe naam is
niet gemakkelijk, dit brengt heel wat administratieve rompslomp met zich mee. Ook
een nieuwe verkaveling is niet aangewezen.
Vandaar het advies van het bestuur om het omgevingsplein van Sleidinge om te
dopen tot het Wilfried Martensplein (parking met pomp, grasperk met monument voor
de kerk). Er zijn geen huizen die hier invloed van ondervinden.
Gemeente heeft dit gunstig onthaald. In principe zal binnenkort het omgevingsplein
het Wilfried Martensplein noemen. Er werd door de gemeente contact genomen met
de nabestaanden (broer en weduwe Miet Smet) en zij hebben zich akkoord verklaard.
De aanvraag werd reeds doorgegeven aan de dienst Burgerzaken. Zij bekijken of de
volledige procedure moet gevolgd worden, maar vermoedelijk wel. Indien het mogelijk
is, zal het plein ingehuldigd worden op Open Monumentendag, zondag 14 september.
Vraag vanuit de vergadering: behoort het Vellemansstraatje hier ook bij.
Antwoord van de voorzitter: dit zou er niet bij zijn, want behoort niet meer tot het plein.
Dus enkel wat vandaag het kerkplein en dorpsplein in de volksmond wordt genoemd.
Dus vanaf nu zullen we afspreken aan de ‘pompe van Wilfried’.

Culturele
Veertiendaagse
2014: evaluatie

De Culturele Veertiendaagse, editie 2014, was een succes. Ook de deelnemende
verenigingen waren heel tevreden.
Bedoeling om de traditie verder te zetten. De voorbije editie werd reeds geëvalueerd
(activiteiten maar vooral het geheel). Het bestuur zal ook bevraging doen bij de
verenigingen die deelgenomen hebben aan de culturele veertiendaagse om hun
feedback te krijgen. Er zal een verslag en een evaluatieformulier digitaal doorgestuurd
worden. Oproep om dit op de bestuursvergadering in te vullen en terug te sturen naar
het secretariaat van de cultuurraad (er is ook ruimte voor suggesties en ook
voorstellen voor thema’s kunnen gegeven worden), tegen eind mei.
Datum binnen twee jaar: vrijdag 4 maart tot en met 20 maart 2016 (eindigt de zondag
voor Pasen).

Varia

1) 25 jaar Stroming: feestweekend op zaterdag 13 en zondag 14 september 2014.
Het weekend gaat vooral door buiten, op de terreinen van het cultuurcentrum. Er
zullen heel wat culturele en artistieke interventies zijn.
Zaterdag 17u: academische zitting: alle verenigingen zijn met 2 personen uitgenodigd
als belangrijke partners van het cultuurcentrum. Daarnaast worden ook nog andere
partners uitgenodigd.
Zondagnamiddag: dit wordt de meest feestelijke middag, wordt voorgesteld tijdens de
seizoenpresentatie op 23 mei.
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Stoel van het Cultuurcentrum, logo van het Cultuurcentrum: het Cultuurcentrum wil via
de stoel hun netwerk verbeelden. Hierbij wordt het voorstel gedaan aan verenigingen
en andere partners om een stoel kunstig te versieren/bewerken en die mee te
brengen op het weekend, zodat daar een artistieke installatie kan mee gemaakt
worden (dit wordt begeleid door een professionele kunstenaar).
Het Cultuurcentrum wil ook de mensen aan het dansen krijgen op een stoel. Basis
hiervoor is de video van de dans Rosas danst Rosas van Anne-Thérèse de
Keersmaecker, waarin de dans uitgelegd wordt. Bedoeling dat mensen de dans
aanleren (in familieverband, in verenigingsverband, …), dit filmen en posten op de
website van Rosas danst Rosas. Belangrijke partner hierin is MUDA (secundair
kunstonderwijs). Ze zijn bereid de dans aan te leren en deze een aantal keer te tonen
kort voor het feestweekend. Daarna kan iedereen er zelf mee aan de slag;
vermoedelijk komt hier ook nog een slotevenement voor.
2) OMD: 14 september 2014: Kerk wordt opengesteld en eventueel inhuldiging
Wilfried Martensplein: heel veel te gebeuren in Sleidinge dus.
3) Meetjeslandse feestdag: 21 juni 2014 (midzomernacht): oproep: als er
verenigingen dan iets organiseren, kan dit in het kader van deze feestdag. Dit
kenbaar maken door een mail te sturen aan elise.verdegem@evergem.be
(doorgeefluik, zal dit doorgeven aan Comeet/Streekplatform).
4) Kiosk: Vraag vanuit de vergadering over de verkoop van de kiosk. Is de
Cultuurraad hierin geconsulteerd geweest?
De voorzitter antwoordt dat de CR niet om advies gevraagd is, terwijl erfgoed wel tot
het domein van de Cultuurraad behoort.
Schepen Willems: vroeger zat de kiosk in verhuring (500 euro voor opzet en afbraak).
8 jaar lang werd de kiosk niet uitgeleend. Op initiatief van Comeet is de kiosk toen
uitgehaald op OMD 2012. Hierna wouden we ze in het straatbeeld zetten + kiosk nam
heel veel plaats in in het magazijn. Door parkeerproblemen was een dorpsplein geen
goede optie.
We zijn in contact gekomen met MUDA, de gebruiksovereenkomst is opgesteld
geweest. De vloer moest echter volledig vervangen worden. Wie zou instaan voor
deze kosten? De juridische dienst van de school ging hier een constructie voor
uitwerken, maar heeft uiteindelijk beslist om de constructie herstelling eigenaar –
huurder niet uit te werken wegens te moeilijk. College heeft dan uiteindelijk beslist om
de kiosk te verkopen (en ze dus ook niet meer op te slaan in de het magazijn van de
gemeente).
Er is een verplichting om de verkoop openbaar te maken, verplicht om de kiosk te
verkopen aan de persoon met het hoogste bod.
Door dit voorval zal er wel met de Cultuurraad bekeken worden hoe er met erfgoed
moet omgegaan worden. De cultuurbeleidscoördinator zal dit verder opnemen met het
bestuur.
Opmerking vanuit de vergadering: er is heel veel aanbod aan erfgoed (bvb. affiches in
gemeentearchieven). Ook hierover nadenken en kijken of er budget kan voorzien
worden.
Voorzitter: een mogelijke oplossing is de oprichting van een Heemkundige Kring. Dit
is een gemis in de gemeente. Begin van een oproep: zou hier een Heemkundige
Kring kunnen opgericht worden?
Opmerking vanuit de vergadering: er zullen ook financiële middelen moeten komen.
Opmerking vanuit de vergadering: hint vanuit de Cultuurraad om omzichtiger om te
springen met erfgoed. En wat meer moeite te doen om naar oplossingen te zoeken.
Volgende Algemene Vergadering: dinsdag 25 november, locatie: Koetshuis
Wippelgem
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