Cultuurraad Evergem

Verslag

Algemene Vergadering van 24 november 2015
Aanwezigheid

Aanwezig: Aanwezig: de afgevaardigden van volgende verenigingen: Davidsfonds
Ev./Ertv/Sl vervanging) , Ertveldsch Bierultimatum, Femma Ertvelde,
Femma Evergem, Gemengd KWB-koor, Gem. Zangkoor Cantilena,Gem. koor St. –
Cecilia, Gezinsbond Ertvelde & Rieme, Gezinsbond Evergem, Gezinsbond Sleidinge,
Harmonie G.Duijck, Interessegroep Natuur, De Belsongs, Sing4ever, Kinder- en
Jeugdkoor Kluizen, Kon.Fanfare Sleidinge, Kon.A Capella-Samankoor ( vervanging),
Kon. Fanfare WIK, Kunstplatform Evergem, KVLV Belzele, KVLV Ertvelde, KVLV
Evergem(vervanging), KVLV Kluizen, KVLV Sleidinge( vervanging) , KWB Doornzele,
KWB Ertvelde, LG Ertvelde, LG Evergem, Markant Evergem, Markant Sleidinge,
Muda’z VZW, Neos Sleidinge, Neos Evergem, Nieuw Toneel Kluizen, Okra
Doornzele, Okra Ertvelde, Okra Evergem&Wippelgem, Okra KerkbruggeLangerbrugge, Okra Kluizen, Okra Sleidinge, Papillon, Par.Zangkoor De Boskapel,
Par. Zangkoor Ertvelde, SAVA, Sjaloom Doornzele, Theater Strobos, Toneelbond
Rieme (vervanging) The Shakers ( vervanging), Toneelgroep Femma-KWB Ertvelde,
Vermeylenfonds, Vl@s Ertvelde, Vl@s Sleidinge, Volkskunstgroep Sneyssens, VTB
Diaclub, VTB Fotoclub, VTB Kultuur, WildTgroei, WIPTON, Ziekenzorg CM Evergem,
Ziekenzorg CM Sleidinge.
Gecoöpteerden: Luc Van Vynckt,voorzitter Cultuurraad; Gerard Bauwens, Gommar
Buysse, Raf Dufort, Erik Goethals, Francine Hamerlinck, Hugo Jacobs, Patrick
Mommens, Joannes Van den Abeele, Annie Van der Jeugd, Freddy Van Herzeele F,
Carlos Verstraete, Lieve Willems, bibliothecaris.
Niet-stemgerechtigden: Martine Willems,schepen van cultuur; F. Deliaert (VL.bel.), K.
Van Poucke (cultuurfunctionaris), Elise Verdegem (Cubeco), Roos Versluys
(sportraad), Johan Vereecke,
Verontschuldigd: Els Buelens,cultuurfunctionaris-directeur; de afgevaardigden van:
Cibus Spiritualis, Davidsfonds Belzele, Femma Kerkbrugge-Langerbrugge, KVLV
Doornzele-Langerbrugge, KVLV Wippelgem, LG Doornzele, VZW Buurtwerk
Doornzele, Sleinse Fimklub, Ziekenzorg Ert./Rieme/Kluizen;
Afwezig; Gezinsbond Kluizen, Videoclub Evergem VZW

Vooraf

Voor de start van de vergadering doet Levensloop 2016 Evergem, dat fondsen
verzamelt voor Stichting tegen Kanker, een oproep aan alle verenigingen om deel te
nemen aan editie 2016.

Goedkeuring
verslag AV 21
april 2015

Het verslag van de AV van 21 april 2015 wordt unaniem goedgekeurd.

Kennisgeving
subsidies 2015

De berekeningen voor de subsidies 2015 liggen in dezelfde lijn als vorige jaren,
waarbij de meeste socio-culturele verenigingen in dezelfde categorie zitten. Wie niet
akkoord is met de categorie (en bijhorende subsidies) en graag nog wat
verduidelijking wil, kan contact opnemen met Karel Van Poucke van het
Cultuurcentrum.
De amateurkunstenverenigingen zitten in het tweede jaar van het gemeentelijk
dossier dat ze opmaakten, zodat ze in 2015 automatisch in dezelfde categorie vallen
als in 2014.
Deze berekening wordt ter goedkeuring en voor uitbetaling voorgelegd aan het
college van burgemeester en schepenen.
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Goedkeuring
subsidiereglement
verenigingen +
aangiftemodaliteiten

Verslag

Het subsidiereglement voor het verdelen van de subsidies aan socio-culturele-,
amateurkunsten- en erfgoedverenigingen werd geactualiseerd, met het oog op
vereenvoudiging en verduidelijking (van vnl. de berekening). Het gaat dus niet om een
nieuw reglement, zo blijven de simulaties van de berekening op basis van het
geactualiseerde reglement nagenoeg dezelfde.
Daarnaast werkte met de verandering van Je Plek op het Net naar de
Verenigingengids het systeem om gegevens te verzamelen ook niet meer zoals het
hoorde. Slechts de helft van de 42 socio-culturele verenigingen gaven de gegevens
correct door. Om dit te vereenvoudigen werd een excel-formulier aangemaakt
waarmee alle socio-culturele verenigingen uniform hun activiteiten kunnen doorgeven.
Dit formulier kan opgenomen worden in de Verenigingengids. Vraag aan de
verenigingen om dit zo volledig mogelijk in te vullen, kan doorheen het jaar verder
aangevuld worden.
Het reglement wordt artikel per artikel overlopen:
- Een wijziging is dat het onderscheid tussen culturele en socio-culturele
verenigingen wegvalt.
- In Artikel 16 moet Je Plek op het Net vervangen worden door de
verenigingengids
Vragen vanuit de vergadering:
- Evolutie van de subsidies in gemeentelijk budget?
De pot van subsidies wordt jaarlijks geïndexeerd.
- Wat wordt bij ‘Muziek en dans’ bedoeld met ‘regelmatige repetities en
optredens’?
Hiermee wordt minstens 1 optreden per jaar bedoeld. Blijft behouden zoals nu
in het reglement staat.
- Wanneer gaat het nieuw reglement in voege?
Normaal gezien volgend werkjaar, september 2016-augustus 2017. Er wordt
wel gevraagd ook voor dit jaar reeds met het nieuwe formulier om activiteiten
door te geven te werken.
- Waarom moet op het excel-formulier van activiteiten ook het aanwezige
aantal deelnemers vermeld worden?
Ook vroeger op Je Plek op het Net was dit zo. Is van belang bij confrontaties
met kunst, waarbij men pas subsidies kan krijgen vanaf 12 deelnemers.
Zoniet, wordt deze activiteit niet gegenereerd. Daarenboven geeft het een
mooie staalkaart van het aantal mensen in Evergem dat betrokken is bij
(socio-)culturele activiteiten.
De amateurkunsten- en erfgoedverenigingen dienen tegen midden 2016 een nieuw
dossier in voor de periode 2016-2018. Er wordt gevraagd aan alle amateurkunstenen erfgoedverenigingen om dit te hernieuwen. Voor deze verenigingen wordt de
verenigingengids niet gebruikt voor de berekening van de subsidies. Het blijft echter
een mooi promotiekanaal, waarbij activiteiten ook in de gemeentelijke kalender
verschijnen en geëxporteerd worden naar de Uitdatabank.
Advies:
Het ontwerpreglement ‘subsidiereglement voor culturele verenigingen’ wordt met 62
ja-stemmen, 1 neen-stem en 4 onthoudingen positief geadviseerd.

Culturele
Veertiendaagse
2016: info

Er wordt een stand van zaken gegeven van de culturele veertiendaagse 2016. Zie
hiervoor overzicht in bijlage.
e
Opm: organisatie van het 2 GEJO Brunchconcert: dit Groot Evergems Jeugdorkest is
een samenwerking van Harmonieorkest Guy Duijck, Kon. Fanfare Willen is Kunnen
Wippelgem en Kon. Fanfare Iever en Eendracht Sleidinge.
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Reglement en
kandidaturen
Cultuurprijzen

Verslag

1. Prijs Cultuurverdienste
Prijs die wordt toegekend aan een persoon die zich verdienstelijk heeft getoond in
Evergem op cultureel vlak. De oproep werd reeds gedaan in de Burggrave. Iedereen
kan een persoon voordragen. Er wordt gevraagd wel een duidelijke motivatie te
geven.
Het reglement wordt overlopen:
- ‘Meerderjarig’ persoon werd toegevoegd.
- Om de 2 jaar wordt de prijs uitgereikt aan een lokaal kunstenaar, daarna aan
een kunstenaar met bovenlokale uitstraling.
- Toevoeging van een aantal criteria waardoor dit een handiger werkdocument
wordt voor het bestuur van de Cultuurraad.
Opmerkingen vanuit de zaal:
- Kunstenaar is te eng, dit is in het verleden ook vaak toegekend aan nietkunstenaars (bvb. historicus), beter personen/kandidaten
- Gaat het om een levend persoon?
Daar gaat men van uit, maar het reglement sluit eigenlijk niet uit dat ook
overleden personen kunnen worden voorgedragen.
- Uitreiking moet tijdens een publieksmoment, bvb. opening culturele
veertiendaagse, en niet in besloten kring zoals tijdens de AV.
Deze opmerkingen worden meegenomen.
2. Prijs van de cultuur
Deze prijs wordt toegekend aan een vereniging. Om de twee jaar aan een socioculturele vereniging, dan aan een amateurkunsten- of erfgoedvereniging.
Verenigingen dienen zelf een voordracht te doen voor andere verenigingen. Deze
moeten binnen zijn eind januari 2016.
Het reglement wordt overlopen:
- Er werden criteria toegevoegd.
Opmerkingen vanuit de zaal:
- Ook hier is de culturele veertiendaagse het meest geschikte moment om deze
prijs uit te reiken.
- Kan de prijs meerdere keren aan dezelfde vereniging worden toegekend?
Theoretisch kan dit.
Deze opmerkingen worden meegenomen.

Advies budget
2016

De actieplannen en budget 2016 lokaal cultuurbeleid worden door de
cultuurbeleidscoördinator toegelicht a.d.h.v. een powerpointpresentatie (zie bijlage bij
het verslag).
Vragen vanuit de zaal:
- Hoeveel bedraagt de subsidiepot voor kermissen en wijkinitiatieven na de
verhoging met 12.000 euro?
De totale pot met de verhoging inclusief bedraagt 49.372,56 euro
- Wat is het totale budget voor het cultuurbeleid in Evergem?
Het cultuurbeleid bestaat uit het lokaal cultuurbeleid, Cultuurcentrum en
Bibliotheek. Daarnaast heb je ook nog heel wat vrijetijdsinitiatieven die ten
goede komen aan de culturele sector (bvb. de uitleendienst). Het totale
budget is dus moeilijk te berekenen. Om toch een indicatie te geven, in 2014
werd voor Cultuurcentrum, Bibliotheek en lokaal cultuurbeleid samen
4.603.348,46 euro uitgegeven. Hierin zitten loonkosten van deze
verschillende diensten mee vervat.
Het budget 2016 wordt positief geadviseerd met 65 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en
2 onthoudingen.
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Varia

1. Volksdansgroep Sneyssens organiseert op 21 mei in zaal de Molen een
meiboomplanting met Vlaamse kermis. Wie graag een standje wil uitbaten
tijdens deze Vlaamse kermis, kan contact opnemen met de vereniging.
2. Momenteel maken verenigingen reclame voor activiteiten bij andere
verenigingen via mailings die worden doorgestuurd vanuit het secretariaat
van de cultuurraad. Deze mails blijven soms hangen bij de voorzitter of
afgevaardigde in de CR, zodat de leden van verenigingen deze mails niet
krijgen. Kan er een systeem worden uitgewerkt waarbij verenigingen hun
ledenlijsten kunnen uitwisselen en er directe mails kunnen worden verstuurd?
Elke vereniging dient dit te bespreken binnen de eigen vereniging, dit wordt
op de volgende AV terug op de agenda gezet.

Volgende vergadering: di. 19 april 2016
Verslag opgemaakt door
Elise Verdegem
Cultuurbeleidscoördinator

Voorzitter GCR
Luc Van Vynckt
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Werkjaar 2015-2016

Vereniging: ………………………………..
Datum

activiteit
kunst

Andere
regionaal, provinciaal, nationaal, derden, …..
Bij samenwerkring : naam van andere vereniging(en) invullen

Soort
vorming

Plaats
ontm.

eigen

organisatie
samenw
andere

aantal
deelnemers

Nota

Cultuurcentrum Evergem

Financiële berekening verenigingen periode 2014-2015

Dienstgegevens

Datum

4 december 2015

Aan

Cultuurraad

Van

Cultuurcentrum Evergem

Contact

Tel. 09 358 51 00
Fax 09 357 55 15
E-mail cultuurcentrum@evergem.be

Kenmerk

Inleiding

Socio-cultureel

In 2007-2008 ging het nieuwe subsidiereglement effectief van kracht. Het te verdelen
bedrag voor de verenigingen voor 2014-2015 is 31.939,08 €.

-

een eerste verdeling leert dat via het financieel raamkader 19 verenigingen in
categorie B, 18 verenigingen in categorie A en 5 verenigingen in de categorie
A + bonus kunnen onderverdeeld worden

-

de socio-culturele verenigingen krijgen 40% van het totaalbedrag, ofwel
12.775,6 €

-

de helft (6.387,8 €) gaat naar de basiscategorieën, de andere helft (6.387,8 €)
naar de bonuscategorie

-

berekening:
1) het basisbedrag gedeeld door het aantal verenigingen: € 6.387,8 /
65 = 98,27 = het cijfer 1 dat staat voor het basisbedrag voor categorie
B. Het basisbedrag voor categorie A = 98,27 x 2 = 196,54 €
2) bij het bonusbedrag, 6.387,8 €, gaat de helft (3.193,9 €) naar
samenwerkingen en de andere helft (3.193,9 €) gaat naar de
verdubbeling van het aantal activiteiten
3) 2 verenigingen komen in aanmerking voor bonus samenwerking met
een bedrag dat maximaal overeenstemt met de categorie B = 98,27
€, met een totaal van 196,54 €
4) 5 verenigingen komen in aanmerking voor de bonuscategorie
verdubbeling, met een bedrag dat maximaal overeenstemt met de
categorie B = 98,27 €, met een totaal van 491,35 €
5) het over te hevelen bedrag van de bonus- naar de basiscategorie =
6.387,8 – 687,89 = 5.699,9 €
6) Het totale te verdelen bedrag: 6.387,8 + 5.450,22 = 12.087,71 / 65 =
185,96
7) resultaat:

categorie B = 185,96 €
categorie A = 185,96 € x 2 = 371,92 €
bonuscategorie = 98,27 €

Amateurkunsten

-

een eerste verdeling leert dat via het financieel raamkader 11 verenigingen in
categorie B, 7 verenigingen in categorie B + bonus, 2 verenigingen in
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categorie B + 2x bonus, 4 verenigingen in categorie A + bonus en 7
verenigingen in A + 2 x bonus kunnen onderverdeeld worden
-

de amateurkunstverenigingen krijgen 60% van het totaalbedrag, ofwel
19.163,34 €

-

40% (12.775,6 €) gaat naar de basiscategorieën, 20% (6.387,8 €) naar de
bonuscategorie

-

berekening:
1) het basisbedrag gedeeld door het aantal verenigingen: 12.775,6 € /
42 = 304,18 = het cijfer 1 dat staat voor het basisbedrag voor
categorie B. Het basisbedrag voor categorie A = 304,18 x 2 = 608,36
2) bij het bonusbedrag, 6.387,8 €, gaat de helft (3.193,9 €) naar
samenwerkingen en de andere helft (3.193,9 €) gaat naar de
kwaliteitsopvolging
3) 18 verenigingen komt in aanmerking voor de bonuscategorie
samenwerking, met een bedrag dat maximaal overeenstemt met de
categorie B = 304,18 €:
3.193,9 € / 18 = 177,43 €
4) 11 verenigingen komt in aanmerking voor de bonuscategorie
kwaliteitsopvolging, met een bedrag dat maximaal overeenstemt met
de categorie B = 304,18 €:
3.193,9 € / 11= 290,35 €
5) resultaat:

categorie B = 304,18
categorie A = x 2 = 608,36 €
bonuscategorie samenwerking = 177,43 €
bonuscategorie kwaliteitsopvolging = 290,35 €

SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN

BEDRAG 2014-2015

Davidsfonds-Belzele

185,96

Davidsfonds Evergem-Ertvelde-Sleidinge

470,19

Femma Ertvelde

568,46

Femma Evergem-centrum

185,96

Femma Kerkbrugge-Langerbrugge

371,92

Gezinsbond Ertvelde

371,92

Gezinsbond Evergem

185,96

Gezinsbond Kluizen

371,92

Gezinsbond Sleidinge

371,92

Interessegroep Natuur (I.G.N.)

371,92

K.V.L.V. – Belzele

185,96

K.V.L.V. – Doornzele-Langerbrugge

185,96

K.V.L.V. – Ertvelde-Centrum

371,92

K.V.L.V. – Evergem-Centrum

371,92

K.V.L.V. – Kluizen

470,19

K.V.L.V. – Sleidinge

371,92

K.V.L.V. – Wippelgem

185,96
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KWB Doornzele

185,96

KWB Ertvelde

568,46

Landelijke Gilde – Doornzele

185,96

Landelijke Gilde – Ertvelde

371,92

Landelijke Gilde – Evergem

371,92

Markant – Ertvelde

185,96

Markant – Evergem-centrum

371,92

Markant – Sleidinge

371,92

NEOS Evergem

470,19

NEOS Sleidinge

371,92

OKRA Belzele

185,96

OKRA Doornzele

185,96

OKRA Ertvelde-centrum

185,96

OKRA Evergem-centrum & Wippelgem

371,92

OKRA Kerkbrugge-Langerbrugge

185,96

OKRA Kluizen

371,92

OKRA Sleidinge

371,92

Vlaamse Toeristenbond (V.T.B.-)
Evergem

185,96

VL@S Ertvelde

185,96

VL@S Sleidinge

371,92

Vermeylenfonds

185,96

Vzw Buurtwerk Doornzele

185,96

Ziekenzorg C.M. – Ertvelde-KluizenRieme

371,92

Ziekenzorg C.M. – Evergem
(deelgemeente)

185,96

Ziekenzorg C.M. – Sleidinge

185,96

AMATEURKUNSTVERENIGINGEN
KOREN
De Belsongs

481,61

Cibus Spiritualis

785,79

Gemengd K.W.B.-koor Ertvelde

481,61

Gemengd Koor Cantilena Kluizen

771,78

Gemengd zangkoor Sint-Cecilia Sleidinge

304,18

Kinder- en Jeugdkoor Kluizen

481,61

Kinder- en Jeugdkoor Sing4Ever

304,18

Koninklijk A Capella-Samankoor Ertvelde

1076,14

Papillon

1076,14

Par. Gemengd Zangkoor “De Boskapel”
Wippelgem

481,61
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Par. Zangkoor Ertvelde-Centrum

304,18

Sjaloomkoor Doornzele

771,78

FANFARES
Harmonieorkest “Guy Duijck”

1076,14

Kon. Fanfare “Iever en Eendracht”
Sleidinge

1076,14

Kon. Fanfare “Willen is Kunnen”
Wippelgem

1076,14

TONEEL
Kon. Toneelbond “Door Vriendschap
Geriemd”-Rieme

304,18

Nieuw Toneel Kluizen

304,18

Theater Strobos

898,71

Toneel K.W.B.-K.A.V.-Ertvelde

304,18

WildTgroei

481,61

Wipton

898,71

DANS & ROCK
Muda’z

304,18

The Shakers

304,18

Vlaamse Volkskunstbeweging Sneyssens

785,79

ERFGOED
Ertveldsch Bier Ultimatum

304,18

Sava

1076,14

Sleinse Filmklub (SFK)

1076,14

BEELDENDE KUNSTEN
KunstPlatform Evergem

304,18

VTB Diaclub

304,18

VTB Fotoclub

481,61

VTB Videoclub

481,61

TOTAAL

31938,08
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