Verslag

Cultuurraad Evergem

Algemene Vergadering van 21 april 2015
Aanwezigheid

Aanwezig: de afgevaardigden van volgende verenigingen: Davidsfonds Ev./Ertv/Sl,
Ertveldsch Bierultimatum, Femma Ertvelde, Femma Kerkbrugge-Langerbrugge(
Gemengd KWB-koor, Gezinsbond Evergem, Gezinsbond Kluizen, Harmonie
G.Duijck(vervanging), Interessegroep Natuur, De Belsongs, Sing4ever, Kon.Fanfare
Sleidinge, Kon.A Capella-Samankoor ( vervanging), Kon. Fanfare WIK, KVLV
Doornzele-Langerbrugge,KVLV Ertvelde, KVLV Evergem, KWB Doornzele, KWB
Ertvelde, LG Ertvelde, LG Evergem, LG Doonrzele, Markant Evergem ( vervanging)
Markant Sleidinge, Neos Sleidinge, Neos Evergem, Okra Ertvelde, Okra
Evergem&wippelgem, Okra Kerkbrugge-Langerbrugge, Okra Kluizen, Okra Sleidinge,
Papillon, Par.Zangkoor Ertvelde, Sjaloom Doornzele, Theater Strobos, toneelgroep
Femma-KWB Ertvelde, Videoclub Evergem VZW, Vl@s Ertvelde, Vl@s Sleidinge,
VTB Diaclub, VTB Kultuur, VZW Buurtwerk Doornzele, Ziekenzorg CM Evergem,
Ziekenzorg CM Sleidinge, gecoöpterden: Gerard Bauwens, Gommar Buysse, Dufort
Raf, Goethals Erik, Hamerlinck Francine,Jacobs Hugo, Mommens Patrick, Van den
Abeele Joannes, Van der Jeugd Annie, Van Herzeele Freddy, Van Vynckt Luc,
Verstraete Carlos; Buelens Els,
De voorzitters van Davidsfonds Ev./Ertv./Sl., Femma Kerkbrugge –Langerbrugge,
Gemengd zangkoor Cantilena, Gezinsbond Ertvelde-Rieme, A Capella-Samankoor,
KVLV Evergem, KWB Doornzele, LG Doornzele, Markant Evergem, Neos Evergem,
Neos Sleidinge, Sjaloom Doornzele, Toneel Femma-KWB Ertvelde, ziekenzorg
Sleidinge, VTB Kultuur, Kon. Fanfare WIK, Ertveldsch Bierultimatum, Femma
Kekbrugge-Langerbrugge,Theater Strobos, Okra Ertvelde,
Niet-stemgerechtigden: F. Deliaert (VL.bel.), K. Van Poucke (cultuurfunctionaris),
Elise Verdegem (Cubeco), Roos Versluys (sportraad), Schepen Willems Martine
Verontschuldigd: de afgevaardigden van:Cibus Spiritualis, Gemengd zangkoor
Cantilena, Gemengd zangkoor St.-Cecilia, Gezinsbond Ertvelde-Rieme,
Harmonieorkest G.Duijck, Kon.AcCapella-Samankoor, KVLV Belzele, Markant
Evergem, KVLV Kluizen, Muda’Z VZW, Nieuw Toneel Kluizen, Okra Doonrzele,
Gemengd Zangkoor De Boskapel,Toneelbond Rieme, Vermeylenfonds,
Volkskunstgroep Sneyssens, VTB Fotoclub, Wildtgroei, Wipton, Ziekenzorg
Ert./Rieme/Kluizen;
Afwezig; Davidsfonds Belzele, Femma Evergem, Kinder-en jeugdkoor Kluizen, KVLV
Sleidinge, KVLV Wippelgem, SAVA,SFK, The Shakers

Goedkeuring
vorig verslag

Het verslag van de Algemene Vergadering van 25 november 2014 wordt unaniem
goedgekeurd.

Coöptatie

Annie Van der Jeugd vertegenwoordigde de toneelgroep ‘Door vriendschap geriemd’.
Annie wenst haar activiteiten binnen de toneelvereniging stop te zetten. Cindy De
Vriendt wordt de nieuwe afgevaardigde van de toneelgroep. Annie moet gecoöpteerd
worden om lid te kunnen blijven van de cultuurraad en bij uitbreiding het bestuur van
de cultuurraad.
De coöptatie wordt goedgekeurd met 48 ja-stemmen en 1 neen-stem.

Toerisme in
Evergem

1) 2 herwerkte brochures:
- Fiets- en wandelroutes: opgesplitst in 2 kaarten (fietsroutes/wandelroutes). Routes
werden herwerkt (verlegd langs trage wegen, vergroot om verlies Burggravenroute op
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te vangen, …) en op terrein volledig in orde gezet door dienst verkeer. Ook werd een
nieuwe poele van meters en peters samengesteld, die 3 maal per jaar controle zullen
doen op het terrein.
- Fietsbrochure ‘Ontdek Evergem op de fiets’. Werkt aan de hand van de
knooppunten van Toerisme Oost-Vlaanderen. Update van openingsuren en andere
praktische informatie van de bezienswaardigheden. Opnieuw vermelding van
fietscafés en –restaurants die garant staan voor een fietsvriendelijk onthaal.
2) Toeristisch infopunt hoofdbibliotheek: sinds maart is er in de hoofdbibliotheek een
toeristisch infopunt geïnstalleerd waar men informatie kan krijgen over Evergem, regio
Meetjesland, omliggende gemeenten en Gent. Er werd gekozen voor de
hoofdbibliotheek wegens de ruime openingsuren. In het infopunt worden zowel
betalende als gratis brochures aangeboden. Hier zit zeker en vast interessante
informatie tussen voor verenigingen i.v.m. uitstappen en groepsactiviteiten in eigen
gemeente en regio. Na de zomer wordt het infopunt geëvalueerd.
3) Herwerkte website: de toeristische informatie werd opgedeeld in duidelijke
rubrieken (fietsen en wandelen, eten en drinken, bezienswaardigheden, …). Er werd
een koppeling gemaakt met de bedrijvengids, zodat toeristische aanbieders uit de
gemeente via deze weg hun aanbod kunnen communiceren (logies, wellness, …)

Toelichting
realisaties
actieplan 2014

Zie powerpoint als bijlage

Tentoonstelling
WOI

Tentoonstelling WOI staat opgesteld in de polyvalente zaal van de bib van Sleidinge
van 31 oktober tot 29 november. Er wordt net zoals vorig jaar permanentie gezocht
voor de 5 zondagen, van 14 tot 18u. Vergoeding per zondag: 25 euro.
Zondagen:
- 1 november:
- 8 november:
- 15 november:
- 22 november:
- 29 november:
Verenigingen die één of meerdere data op zich willen nemen kunnen contact
opnemen met de cultuurbeleidscoördinator: elise.verdegem@evergem.be

Culturele
Veertiendaagse
2016

De Culturele Veertiendaagse gaat in 2016 door van 4 tot 20 maart. De werkgroep
volgt geen thema, wel een denkspoor: ‘plat of bruis’: oproep is om de activiteiten in de
geest hiervan te organiseren.
Opening van de Culturele Veertiendaagse is voorzien op 4 maart in het CC (met
medewerking van Koninklijke Fanfare Iever en Eendracht en MUDA). De
bekendmaking en uitreiken van de prijzen van Cultuur en Cultuurverdienste zal niet
plaatsvinden tijdens de opening, maar tijdens de eerstvolgende AV.
In het middelste weekend gaat de tentoonstelling georganiseerd door ‘Kunstplatform
Evergem’ door: in de kerk van Wippelgem en de dreef naar het kasteel zullen werken
worden tentoongesteld van Evergemse kunstenaars. Alle Evergemse kunstenaars die
bezig zijn met beeldende kunsten kunnen hieraan deelnemen.
Alle informatie over de Culturele Veertiendaagse is terug te vinden op de website van
de cultuurraad www.cultuurraadevergem.be
Er wordt een warme oproep gedaan aan verenigingen om deel te nemen. De
Culturele Veertiendaagse moet echt een cultureel hoogtepunt in Evergem zijn. Er zijn
ook heel wat voordelen verbonden aan deelname: gratis publiciteit, voordelige
voorwaarden voor gebruik culturele infrastructuur, …
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OMD

Open Monumentendag gaat dit jaar door op zondag 13 september.
Sinds dit jaar is de overkoepelende organisatie in handen van Herita en niet meer van
de provincies. Dit brengt een nieuw systeem met zich mee. Vroeger kon enkel een
lokaal comité een activiteit uitwerken. Nu kan iedereen mee doen en een monument,
huis, … openstellen. Er is ook geen verplicht thema meer. Iedereen kan vrij kiezen. Er
zijn wel 6 categorieën waaronder men een activiteit kan onderbrengen (verborgen
pareltjes, klassiekers, vergeet-me-nietjes, herbestemming/restauratie, focus op
families, Europees thema: industrieel en technisch erfgoed en historische
landschappen) maar men moet er zich niet aan houden. Ook de inschrijvingsperiode
is langer: inschrijven kan tot twee dagen voor de activiteit. Er is geen kwaliteitscomité
meer, er wordt geen nationale brochure meer uitgegeven. Alle aangemelde
activiteiten worden automatisch vermeld in de (digitale) kalender UitinVlaanderen. Er
wordt wel nog gratis promotiemateriaal ter beschikking gesteld. Hiervoor moet men
inschrijven voor 17 mei.
Indien er verenigingen of privé-personen wensen deel te nemen aan OMD, nemen ze
best eens contact op met het Lokaal Comité van de Cultuurraad:
raf_dufort@hotmail.com .
Voorwaarden om te kunnen deelnemen:
- Het moet om onroerend erfgoed gaan (monumenten,
landschappen, archeologische sites, mobiel erfgoed)
- De activiteit moet gratis zijn
- De activiteit moet plaatsvinden op 13 september
Meer info op www.openmonumenten.be
Het Lokaal Comité onderzoekt momenteel nog een aantal pistes voor openstelling
tijdens OMD:
- Goed ten Boekel: niet mogelijk voor openstellen wegens
restauratiewerken
- Melkerij in Sleidinge (Campina): sluit eind augustus de deuren
(nog aan het onderhandelen)
- Kasteel van Wippelgem

Uitdagingen
voor het
verenigingsleven

Steve Maes, directeur van Vormingplus Gent-Eeklo en voorzitter van de Cultuurraad
van Gent, geeft een inspirerende uiteenzetting over de uitdagingen van het
verenigingsleven.
De belangrijkste bevindingen en tips op een rijtje:
Huidige situatie:
- Vlaanderen heeft een (uniek) rijk en traditioneel (stabiel)
verenigingsleven
- Enkele belangrijke evoluties in de samenleving:
- Superdiverse en complexere samenleving: ook in Evergem is
reeds 7% van buitenlandse afkomst (in steden loopt dit op tot 30 à
45%)
- Groei armoede, kloof tussen diegenen die meekunnen en
diegenen die dat niet kunnen in de samenleving
- Vergrijzing en vereenzaming
Zetten deze trends het traditionele verenigingsleven/vrijwilligerswerk onder
druk?
Problemen waarmee verenigingen te kampen hebben:
- Geen vervanging in de besturen
- Afkalving aantal leden
- Weinig instroom nieuwkomers
Laatste 15 jaar is vrijwilligerswerk echter stabiel gebleven en vrij hoog:
- 1 op 5 volwassen Vlamingen doet aan vrijwilligerswerk (meer dan
1 miljoen)
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Populaire ‘thema’s’: mensenrechten, natuur, sport, culturele
verenigingen

Veranderingen:
- Gemiddeld aantal uren dat men besteedt daalt
- 11,5% is actief in eigen wijk of buurt
- Terugval tussen 25 en 35 jaar
- Aantal bestuursvrijwilligers daalt licht
Conclusie: niet minder vrijwilligers, maar wel anders:
- Men kiest als vrijwilliger eerder voor:
- Afgebakend project
- Taken eerder dan functies
- In verlengde van persoonlijke interesses, talenten en behoeften
- Er moet een return, soort wederkerigheid zijn (waardering,
persoonlijke aandacht, …)
- Etnisch culturele minderheden vaak andere vormen van vrijetijdsbeleving
met andere financiële en inhoudelijke verwachtingen
- Actief burgerschap: korte initiatieven die op eigen omgeving toegespitst
zijn
Belang en kansen voor traditionele verenigingsleven:
- Aandacht voor zij die zich niet kunnen organiseren
- Kangoeroe-organisatie: met bestaande structuur kansen geven aan
nieuwe ideeën en verenigingen, knowhow aanreiken aan nieuwe
initiatieven, uitwisselen
- Rekening houden met nieuw en ander engagement van de vrijwilliger in
de samenleving (taakgericht, afgebakend project, minder op besturen
gericht, ontplooien interesses, talenten en behoeften)
- Veranderingsbereid willen zijn en toch geborgenheid huidige organisatie
koesteren

Varia

1. Vraag vanuit de vergadering:
Besparingen: 5% vanuit Vlaanderen op cultuur. Hoe wordt hiermee
omgegaan door het gemeentebestuur?
Schepen van cultuur Martine Willems: De mindere subsidies voor 2015
worden nog niet doorgerekend naar de diensten. Voor 2016 wordt nog
bekeken hoe we hier mee omgaan. Niet enkel cultuur, ook minder subsidies
voor onderwijs, Internationale Samenwerking, BKO, personenbelasting, … =>
zal ruimer bekeken worden in de begroting en zal gepleit worden om niet
enkel de vrijetijdsdiensten te belasten. Ondertussen opdracht gegeven aan de
diensten om besparingsvoorstellen te doen. Zeker is dat dit niet zal leiden tot
ontslag personeelsleden. Waar besparingen zullen gebeuren is nog een
vraag: zowel binnen college als administratie twee strekkingen: eigen
programma: dit gaan versterken vs. vrijwilligers en verenigingen versterken.
De voorzitter geeft mee dat hij hoopt dat het een evenwichtige oefening
wordt.
Volgende vergadering: 24 november 2015
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Gemeentebestuur Evergem
Lokaal Cultuurbeleid
Meerjarenplan 2014-2019
Jaarrekening 2014
Voorstelling aan de Cultuurraad
21 april 2015

www.evergem.be

9 strategische doelstellingen
1. Werken aan een verkeersveilige en verkeersleefbare gemeente
2. Bouwen aan een duurzame ruimtelijke structuur, aantrekkelijk en leefbaar
voor haar bewoners en bezoekers
3. Samenwerken aan een duurzame leefomgeving
4. Kwaliteitsvol onderwijs en buitenschoolse kinderopvang organiseren
5. Een stimulerend sport-, cultuur- en spelprogramma bevordert de
maatschappelijke participatie van alle burgers en versterkt de
gemeenschapsvorming
6. Sterker samenwerken als basis voor een afgestemd welzijnsbeleid
7. Steun en inspraak van ondernemers gevestigd op het grondgebied Evergem
8. Evenwichtig inzetten op preventie en veiligheid in samenwerking met de
betrokken overheden en diensten
9. Vanuit een financieel gezonde organisatie inzetten op een kwaliteitsvolle
werking en dienstverlening

Vrijetijdsbeleid: 3 onderdelen
1. Programma voor een divers publiek

2. Ondersteuning van verenigingen
3. Samenwerkingen

Lokaal cultuurbeleid:
realisaties en budget 2014
Deel cultuurcentrum en deel bibliotheek wordt toegelicht op de Vaste
Commissie van Advies CC en Bib
Deel lokaal cultuurbeleid en toerisme wordt toegelicht op de Algemene
Vergadering van de Cultuurraad

Lokaal cultuurbeleid:
realisaties en budget 2014
1. Programma voor een divers publiek
§ Cultuurcentrum:
§ 25 jaar Stroming: toelage 10.000 euro: feestweekend 13 en 14
september met optredens van lokaal talent, theatervoorstellingen,
academische zitting, … en verschillende trajecten doorheen
seizoen 2014-2015 (rosas danst rosas, zilvervisje in de scholen, …)
§ Omkaderingsactiviteiten:
§ Samenwerking met Campo op 9 en 10 mei: Campo passeert… aan tafel!:
2.794,98 euro
§ Gratis voorstelling voor de vrienden: Van Peel: 1.705,02 euro

Lokaal cultuurbeleid:
realisaties en budget 2014
1. Programma voor een divers publiek
§ Bibliotheek:
§ Opening gerenoveerde bib: toelage 8.000 euro: feestelijke opening op 11
oktober: 658 bezoekers genoten van lezingen, korte workshops, konden
een digitale printer aan het werk zien, …
§ Omkaderingsactiviteiten:
§ Theatervoorstelling Talliyo Tallaté: 450 euro
§ Begeleiding leesclub 50+: 300 euro
§ Auteurslezing Stefan Hertmans: 534,32 euro

Lokaal cultuurbeleid:
realisaties en budget 2014
1. Programma voor een divers publiek
§ Lokaal cultuurbeleid:
§ Meegewerkt aan de doe-dag voor kansarmen die gekoppeld werd
aan de Sportboem. Dagprogramma met o.a. voorstelling ‘Mijnheer
Neus vertelt’: 269,24 euro
§ WOI-programma:
§ Wandeling Kommandantur in Ertvelde: 12 wandelingen met gids
§ Workshops dilemma 14/18: 1 maal uitgeleend
§ Tentoonstelling ThuisFront: ontwikkeling, opening 11 juni, permanentie door
vrijwilligers (707 losse bezoekers op 25 weekends), uitgewerkt aanbod voor
scholen (36 klassen), rondleidingen in combinatie met de wandeling (5):
5.067,28 euro

Lokaal cultuurbeleid:
realisaties en budget 2014
1. Programma voor een divers publiek
§ Lokaal cultuurbeleid:
§ Project Stroatluuëbers:
§ Poëzieproject WZC Ter Caele: workshops met bewoners en 5e klas van GBS
Evergem rond dialect. Uitgave van een poëzieboekje met gedichten
geschreven samen met de bewoners. Familienamiddag op Erfgoeddag (120
bezoekers): 458,65 euro
§ Opstart project Stroatluuëbers in Evergem (als onderdeel van het regionale
project van Comeet): i.s.m. CC, BIB, Jeugd, WZC Ter Caele en vrijwilligers: ‘Wie
doe peet zij’n board af?’: 3 artistieke uitdagingen rond dialect waarin jong en
oud het opnemen tegen elkaar. 1e uitdaging tijdens opening bib: rap-battle:
330 euro

Lokaal cultuurbeleid:
realisaties en budget 2014
1. Programma voor een divers publiek
§ Lokaal cultuurbeleid:
§ Vorming i.k.v. Stroomopwaarts: uitgesteld
§ Opportuniteiten:
§ Ondersteuning aan de Sportraad bij het uitwerken van de tentoonstelling 100
jaar Ronde van Vlaanderen in Evergem
§ Samenwerking met TARCHIEF: sociaal-artistieke productie rond de identiteit
van Sleidinge, productie voorzien in mei 2015
§ Geschenk voor begeleiders jong-kjv: 275 euro

§ Toerisme:
§ Vernieuwing kaart- en wandelroutes: opgestart in 2014,
gerealiseerd in voorjaar 2015

Lokaal cultuurbeleid:
realisaties en budget 2014
2. Ondersteuning van verenigingen
§ Financiële ondersteuning

§ Erkende socio-culturele, amateurkunsten- en
erfgoedverenigingen (72): 31.745,70 euro
§ Een nieuw laagdrempelig ondersteuningsplatform
uitbouwen: werd opgestart maar eind 2014 on hold gezet in
afwachting van aangekondigde besparingen

§ Promotionele ondersteuning:

§ Verenigingengids: 141 verenigingen gebruiken de gids actief
om activiteiten bekend te maken
§ Toeristische aanbieders: optimalisatie bedrijvengids en
herwerking website toerisme was nog lopende, ondertussen
afgerond

Lokaal cultuurbeleid:
realisaties en budget 2014
2. Ondersteuning van verenigingen
§ Inhoudelijke en personele ondersteuning:
§ Coördinatie Erfgoeddag (2 deelnemers), WAK (4 deelnemers)
§ Ondersteuning cultuurraad bij organisatie OMD: openstellen
en rondleidingen kerk van Sleidinge (330 bezoekers): 144,31
euro
§ Ondersteuning bieden aan het OCMW bij de uitbouw van
een vrijwilligersbeleid en een centraal aanspreekpunt voor
vrijwilligers: niet gerealiseerd, verschoven naar 2015
§ Evenementenloket: knelpunten werden in kaart gebracht en
deels aangepakt, wordt verdergezet in 2015

Lokaal cultuurbeleid:
realisaties en budget 2014
3. Samenwerking
§ Cluster vrije tijd: maandelijks overleg
§ Samenwerking met OCMW rond
kansengroepen
§ Levenslang leren beleid:
§ Samenwerking met Vormingplus: 20 vormingen (330
deelnemers)
§ Vormingsaanbod van verschillende gemeentelijke partners is
afgestemd op elkaar
§ Uitgave van 2 vormingsbrochures

Lokaal cultuurbeleid:
realisaties en budget 2014
3. Samenwerking
§ Intergemeentelijke samenwerking:
§ Comeet: 10.188,30 euro
§ Toerisme Meetjesland en Oost-Vlaanderen: 8.106,73 euro
§ KLAD: niet meer, wordt ontbonden in mei 2015

§ Beleidsparticipatie:
§ Cultuurraad:
§ Werkingstoelage: 3.117,75 euro
§ Samenwerking met cultuurbeleidscoördinator: 7 vergaderingen
bijgewoond

VRAGEN?

