Verslag

Cultuurraad Evergem

Algemene Vergadering van 25 november 2014
Aanwezigheid

Aanwezig: de afgevaardigden van Davidsfonds Ev/Ert/Sl, Femma Ertvelde, Femma
Evergem, Femma Kerkbrugge-Langerbrugge, Gem.KWB-koor Ertv, Gem.Koor
Cantilena, Gem. koor St.-Cecilia, Gezinsbond Ertv-Rieme, Gezinsbond Evergem,
Gezinsbond Kluizen, Gezinsbond Sleidinge, HO G.Duijck (vervanging),
Interessegroep Natuur, De Belsongs, Sing4ever, Kon.Fanfare Sleidinge, Kon.Fanfare
WIK (vervanging), KVLV Belzele, KVLV Evergem, KVLV Kluizen, KVLV Wippelgem,
KWB Doornzele, KWB Ertvelde, LG Ertvelde, LG Evergem, Markant Evergem,
Markant Sleidinge, MUDA’Z VZW, Neos Sleidinge, NEOS Evergem, Nieuw Toneel
Kluizen, Okra Ertvelde, Okra Ev.&Wip., Okra Kerkb.&Langerbr, Okra Kluizen, Okra
Sleidinge, Papillon, Par.zangk.Ertvelde, SAVA, Theater Strobos, Toneelbond Rieme,
Toneelgroep Femma-KWB Ertv., Vermeylenfonds, Videoclub Ev. vzw, Vl@s Ertvelde,
Vl@s Sleidinge, Volkskunstgroep Sneyssens, VTB diaclub, VTB Cultuur, VZW
Buurtwerk Doornzele, WildTgroei, Wipton, Ziekenzorg CM Ev., Ziekenzorg CM
Sleid.,Gecoöpteerden: G.Buysse, Raf Dufort, Francine Hamerlinck, Patrick
Mommens, Freddy Van Herzeele, Luc Van Vynckt, Hugo Jacobs, Carlos Verstraete,
Lieve Willens,
Niet-stemgerechtigden: F. Deliaert, Martine Willems (schepen), Karel Van Poucke
(cultuurfunctionaris) en Oona Goyvaerts (vervanging cultuurbeleidscoördinatorverslaggever), Johan Vereecke, Roos Versluys,
Verontschuldigd: Els Buelens ( cultuurfunctionaris-directeur), G. Bauwens, Erik
Goethals, Joannes Van den Abeele, de afgevaardigden van: Cibus Spiritualis,
Davidsfonds Belzele, Ertveldsch Bierultimatum, Kinder-en Jeugdkoor Kluizen, Kon.A
Capella-Samankoor, LG Doornzele, Gem.zangkoor De Boskapel, Sjaloomkoor
Doornzele, Sleinse Filmklub, Ziekenzorg Cm Ertv/Rieme/Kluizen,
Afwezig: gezinsbond Kluizen, Okra Doornzele, KVLV Sleidinge, The Shakers, VTB
Fotoclub

Inleiding

Voorzitter Freddy Van Herzeele verwelkomt de aanwezigen. Bij aanvang van de
vergadering zijn 59 van 83 stemgerechtigde leden aanwezig. Dat betekent dat over de
adviezen geldig gestemd kan worden.
In de loop van de vergadering vervoegen 3 stemgerechtigden de vergadering.
Freddy verwelkomt de nieuwe vereniging WildTgroei, een jong theateratelier uit
Sleidinge. Er zijn nu 72 verenigingen aangesloten bij de Cultuurraad (waarvan 2 geen
afvaardiging hebben) en 13 gecoöpteerden.

Goedkeuring
verslag AV 15
april 2014

Het verslag van 15 april 2014 wordt unaniem goedgekeurd.

Advies
subsidies 2014

Cultuurfunctionaris Karel Van Poucke licht de subsidieverdeling voor 2013-2014 toe.
Het te verdelen bedrag bedraagt 31.869,62 euro (zie nota in de bijlage). De
verenigingen gaven zelf hun activiteiten in via de verenigingengids van Evergem.
Omdat een deel van die informatie in de oude backoffice van de website bleef
hangen, gaven de verenigingen toch nog via mail hun jaarkalender door aan Karel.
De subsidieverdeling voor 2013-2014 wordt ter advies aan de Cultuurraad
voorgelegd.
Advies subsidies 2014
59 ja-stemmen
0 neen-stemmen
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0 onthoudingen
De subsidieverdeling voor 2014 wordt positief geadviseerd.
Vraag vanuit de vergadering: wat gebeurt er met de stoelen die verenigingen ter
gelegenheid van 25 jaar CC Stroming personaliseerden? Karel meldt dat deze actie
kort op de bal is uitgevoerd, omdat de betrokken kunstenaar had afgehaakt. Dat is de
reden waarom er tot nu nog niets gedaan werd met de stoelen. Op de gemeentelijke
website staan de binnengebrachte stoelen wel in een fotogalerij. Momenteel bekijkt
het Cultuurcentrum verschillende opties om iets met de stoelen te doen.

Advies budget
2015 en
gewijzigd
Meerjarenplan
2014-2019

Schepen Martine Willems licht het gewijzigd Meerjarenplan 2014-2019 en het budget
2015 toe aan de hand van een Powerpointpresentatie (zie Powerpoint en
begeleidende tekst in de bijlage). Aan de Cultuurraad wordt advies gevraagd voor de
materies waarvoor de raad bevoegd is: lokaal cultuurbeleid (met uitzondering van het
Cultuurcentrum en de Bibliotheek), toerismebeleid, ondersteuning socio-culturele en
amateurkunstenverenigingen, onderhoud infrastructuur, organisatie Cultuurraad Open
Monumentendag, regionale samenwerking cultuur en toerisme en de toelage voor de
Cultuurraad.
Wat het Meerjarenplan 2014-2019 betreft, zijn alle acties van 2014 uitgevoerd. De
acties voor 2015, die opgenomen zijn in het Meerjarenplan blijven behouden. De
enige wijziging binnen de door de Cultuurraad te adviseren materie, is de aankoop
van nieuwe stoelen voor het Koetshuis.
Advies gewijzigd Meerjarenplan 2014-2019
61 ja-stemmen
0 neen-stemmen
0 onthoudingen
Voor deze stemming kwamen nog twee stemgerechtigden binnen.
Het gewijzigd Meerjarenplan 2014-2019 wordt positief geadviseerd.
Vraag vanuit de vergadering: waarom wordt zo een hoog budget voorzien voor de
aankoop van stoelen voor het Koetshuis? Schepen Martine Willems meldt dat het
vooropgestelde bedrag slechts een raming is. Dit is daarom nog niet het effectieve
bedrag. Wanneer een raming te laag is, kan een aankoop immers niet gebeuren.
Wat het budget 2015 betreft, overloopt schepen Martine Willems de geplande
projecten.
Advies budget 2015
61 ja-stemmen
0 neen-stemmen
0 onthoudingen
Het budget 2015 wordt positief geadviseerd.
Vraag vanuit de vergadering: is er voor het toeristische infopunt in de hoofdbibliotheek
plaats om promotiemateriaal van toeristische verenigingsactiviteiten achter te laten?
Schepen Martine Willems meldt dat het voornamelijk de bedoeling is dat vanuit
Toerisme Meetjesland en Toerisme Oost-Vlaanderen folders worden aangeleverd die
de streek promoten, maar bij de uitwerking van de inrichting van dit infopunt zal deze
vraag worden meegenomen.
Opmerking vanuit de vergadering: het te adviseren budget en gewijzigde
Meerjarenplan wordt te laat aan de leden van de Cultuurraad bezorgd. Op die manier
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is adviesverlening onmogelijk, omdat dit een grondige voorbereiding vraagt. De
voorzitter meldt dat de informatie inderdaad weken op voorhand beschikbaar zou
moeten zijn zodat de afgevaardigden van de verenigingen dit eerst met de leden van
hun vereniging kunnen bespreken.
Vraag van de voorzitter: het bedrag voor de ondersteuning van socio-culturele en
amateurkunstenverenigingen ligt aanzienlijk hoger dan vorig jaar. De
indexaanpassing kan toch niet zo groot zijn? Is de toelage voor de Cultuurraad hier
toevallig bijgerekend? Schepen Martine Willems gaat dit na bij de financieel
ontvanger. Hij bekijkt hoe dit komt, maar meldt dat enkel het toegekende bedrag van
2014 geïndexeerd en uitbetaald zal worden.
De adviezen over het gewijzigd Meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2015 worden
ter goedkeuring voorgelegd op de Gemeenteraad van 18 december 2014.

Advies
reglement
subsidies voor
culturele
projecten

Schepen Martine Willems licht het subsidiereglement voor culturele projecten toe (op
voorhand bezorgd via e-mail). Er wordt een nieuw laagdrempelig
ondersteuningsplatform uitgebouwd in samenwerking met de
cultuurbeleidscoördinator, het Cultuurcentrum en de Jeugddienst waarbij (eenmalige)
vernieuwende projecten die bijdragen tot de Vlaamse beleidsprioriteiten van jeugd en
cultuur, minder aan bod komende kunstvormen en/of jongerencultuur worden
ondersteund. Hiervoor is vanaf 2015 jaarlijks 15.000 euro voorzien in het
Meerjarenplan (waarvan 10.000 euro afkomstig van de één-eurosubsidie en 5000
euro van het jeugdbudget-jongerencultuur).
Het voorstel van besluit is een totstandkoming van de werkgroep met volgende
personen: Els Buelens (cultuurcentrum), Bruno Smet (Jeugddienst), Elise
Verdegem/Oona Goyvaerts (cultuurbeleidscoördinator), Lieve Willems (bibliotheek),
Freddy Van Herzeele (Cultuurraad) en Bert Neyt (Jeugdraad).
Het reglement voor subsidies voor culturele projecten wordt ter advies aan de
Cultuurraad voorgelegd.
Advies subsidiereglement culturele projecten
61 ja-stemmen
0 neen-stemmen
0 onthoudingen
Het subsidiereglement voor culturele projecten wordt positief geadviseerd en wordt ter
goedkeuring voorgelegd op de Gemeenteraad van 18 december 2014.
Vraag vanuit de vergadering: wordt het budget van 5000 euro dat de Jeugddienst
voorziet voor het nieuwe subsidieplatform gevrijwaard voor jeugdprojecten? Schepen
Martine Willems stelt dat dit afhangt van het aantal aanvragen dat in de loop van 2015
binnenkomt.
Suggestie vanuit de vergadering: om dit reglement te communiceren naar individuele
jongeren is het belangrijk hen duidelijk te melden welke projecten subsidiabel zijn en
welke niet. Deze suggestie wordt voorgelegd aan de werkgroep.
Vraag vanuit de vergadering: is het de bedoeling dat projecten als ‘Tarchief’,
‘Stroatluuëbers’, … in de toekomst onder dit subsidiereglement vallen? Schepen
Martine Willems meldt dat projecten waar een gemeentelijke dienst
initiator/organisator van is, los staan van dit reglement.
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Vraag vanuit de vergadering: wordt er een maximumtoelage voorzien voor bepaalde
projecten? Momenteel is dit niet zo opgenomen in het reglement. Enkel de regel dat
de subsidie maximaal 50 procent van de totale uitgaven kan bedragen, wordt
gehanteerd. Deze vraag wordt voorgelegd aan de werkgroep.
Verder werden vanuit de vergadering nog enkele tekstuele opmerkingen
doorgegeven, die ondertussen in het reglement werden aangepast. Er werden ook
nog twee suggesties gegeven:
-

-

Culturele
Veertiendaagse
2016

Onder artikel 1: ‘culturele projecten voor een divers publiek met bijzondere
aandacht voor de jeugd’ vervangen door ‘culturele, publieksgerichte projecten
met bijzondere aandacht voor de jeugd’
Onder artikel 4: ‘de inzet op gemeenschapsvorming en/of
cultuurkansengroepen’ aanpassen naar ‘de inzet op gemeenschapsvorming
en/of kansengroepen’

Luc Van Vynckt meldt dat de Culturele Veertiendaagse 2016 plaatsvindt van 4 tot en
met 20 maart 2016. De activiteiten en werkwijze van de Culturele Veertiendaagse
2014 werden geëvalueerd. Hieruit kwamen volgende werkpunten naar voor, die voor
de editie 2016 worden meegenomen:
-

-

-

-

Thema: niet alle activiteiten sloten aan bij het thema. Er wordt in de toekomst
wel een thema aangereikt, maar dit dient enkel als richtlijn. Voor 2016 is het
thema ‘plat of bruis’.
Niet alle verenigingen voelen zich even sterk om individueel deel te nemen.
Daarom is samenwerking met verschillende verenigingen die op eenzelfde lijn
zitten een optie.
Het reglement (op voorhand bezorgd via e-mail) in verband met de
organisatie van de Culturele Veertiendaagse is aangepast, zodat het minder
stringent is. Het bestuur blijft wel coördineren en sturen waar nodig.
De toegangsprijzen zullen gelijk zijn voor leden en niet-leden.
Er wordt een subsidie toegekend van 100 euro wanneer een activiteit wordt
georganiseerd via samenwerking tussen minimum drie door de Cultuurraad
erkende verenigingen/afdelingen.

De voorzitter meldt dat verenigingen die via het Cultuurcentrum de infrastructuur van
CC Stroming wensen te huren voor de Culturele Veertiendaagse voorrang hebben op
andere aanvragers in de periode van 15 december 2014 tot 20 maart 2015. Het is dus
belangrijk deze timing in het oog te houden en tijdig de zaal te huren indien gewenst.

Straatnamen

Patrick Mommens is binnen de Cultuurraad verantwoordelijk voor de straatnamen.
Het bestuur heeft van de Algemene Vergadering namelijk een mandaat gekregen om
in hun naam straatnamen te adviseren. Patrick stelt daarom de straatnamen voor die
goedgekeurd zijn in de Gemeenteraad of die in behandeling zijn:
-

-

Verkaveling Rieme-Noord: in dit industrieterrein werden door het Havenbedrijf
Gent een aantal nieuwe wegen aangelegd, vlakbij de Callemansputtestraat.
Weg 1: weg die aansluit op de te realiseren brug over de R4 West, loopt tot
aan de nieuwe rotonde. Weg 2: van de rotonde tot aan de grens met Zelzate.
De Cultuurraad stelde hiervoor de namen Zonneweg (referentie
zonnepanelen - weg 1) en Gipsweg (referentie Gipsberg - weg 2) voor. De
Gemeenteraad keurde dit goed.
Verkaveling Oostveld-Korenveld: deze verkaveling werd uitgebreid met twee
nieuwe straten. Straat 1: start in Oostveld en loopt tot aan de bocht met de
toekomstige uitbreiding. Straat 2: start in Korenveld en eindigt in de eerste
nieuwe straat. De Cultuurraad stelde hiervoor de namen Zaailand (straat 1)
4
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-

-

Verkiezing
nieuwe
voorzitter en
schatbewaarder

en Oogst (straat 2) voor. Het College gaf de voorkeur aan de naam Zaaiveld
en Graanveld. De Gemeenteraad keurde dit goed.
Verkaveling Droogte: deze verkaveling werd uitgebreid met twee nieuwe
straten. Voor de straten wordt aan kruidnamen gedacht (referentie aan het
landelijke). Straat 1: Korianderstraat of- weg met zijstraten Kamillestraat of weg, Komijnstraat of -weg, Kalmoesstraat of -weg en Kaneelstraat of –weg.
Straat 2: Marjoleinstraat of -weg met zijstraten Muntstraat of -weg,
Mirthestraat of -weg, Mierikstraat of -weg en Melissestraat of -weg. Deze
namen worden nog voorgelegd aan het College en de Gemeenteraad.
De Cultuurraad gaf proactief advies om een straat of plein in Sleidinge naar
Wilfried Martens te noemen. Ze stellen voor het plein aan de kerk om te
dopen tot Wilfried Martensplein. Dit moet nog door het College worden
goedgekeurd.

Freddy Van Herzeele is sinds 2005 voorzitter van de Cultuurraad. Het bestuur van de
Cultuurraad ontving zijn ontslag. Voor de opvolging van dit mandaat stelde zich één
persoon kandidaat: Luc Van Vynckt. Daarnaast wenst Patrick Mommens zijn ontslag
te geven als penningmeester omwille van de vele andere zaken die hij op cultureel
vlak doet. Gilbert Roegiest is de enige kandidaat om deze functie op te nemen. Zowel
Freddy als Patrick blijven wel lid van het bestuur van de Cultuurraad.
Tijdens de pauze kwam één stemgerechtigde binnen en verliet één stemgerechtigde
de vergadering.
Geheime stemming voorzitter
52 ja-stemmen
4 neen-stemmen
5 onthoudingen
Luc Van Vynckt wordt als nieuwe voorzitter van de Cultuurraad verkozen.
Geheime stemming penningmeester
58 ja-stemmen
2 neen-stemmen
1 onthouding
Gilbert Roegiest wordt als nieuwe penningmeester van de Cultuurraad verkozen.
Schepen Martine Willems bedankt Freddy voor zijn jaren als voorzitter en Patrick voor
zijn jaren als penningmeester. Freddy dankt de Algemene Vergadering en de leden
van het bestuur, schepen Martine Willems, cultuurbeleidscoördinator Elise Verdegem
en haar vervangers Kevin en Oona, alle medewerkers van het CC en de Bib, alsook
al diegenen binnen de gemeentelijke diensten met wie het bijzonder prettig was om
samen te werken. Hij benadrukt dat het ook fijn werken was met de verenigingen, die
allen actief betrokken zijn op het culturele leven in Evergem. Hij wenst zijn opvolger
Luc Van Vynckt proficiat met zijn verkiezing, en is overtuigd dat de toekomst van de
cultuurraad verzekerd én in goede handen is.

Varia

Op 30 april lanceert Poppunt, het steunpunt voor muzikanten, het project Lokale
Helden tijdens de Week van de Amateurkunsten. Poppunt wil die dag zoveel mogelijk
lokaal talent op een podium krijgen, over heel Vlaanderen: scouts, chiro, jeugdhuis,
concertzalen, muziekcentra, cafés, parochiezalen, sportclubs, muziekscholen, cc,
musea, enz. … Iedereen kan deelnemen met een klein of groot initiatief. Aanmelden
kan via www.lokalehelden.be voor 16 januari 2015.
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Volgende
vergadering

Verslag

De eerste Algemene Vergadering van 2015 vindt plaats op dinsdag 21 april 2015 in
de Raadzaal van Ertvelde.
De tweede Algemene Vergadering van 2015 vindt plaats op dinsdag 24 november
2015 in de Raadzaal van Ertvelde.
Oona Goyvaerts
Cultuurbeleidscoördinator (vervanging Elise Verdegem)
Verslaggever Algemene Vergadering

Freddy Van Herzeele
Voorzitter
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