Cultuurraad Evergem

Verslag

Algemene Vergadering van 19 april 2016
Aanwezigheid

Aanwezig: Aanwezig: de afgevaardigden van volgende verenigingen: Davidsfonds
Ev./Ertv/Sl , Ertveldsch Bierultimatum , Femma Ertvelde, Femma Evergem, Femma
Kerkbrugge-Langerbrugge, Gemengd KWB-koor, Gem. koor St. –Cecilia, Gezinsbond
Ertvelde & Rieme, Gezinsbond Evergem, Gezinsbond Sleidinge, Interessegroep
Natuur, De Belsongs, Sing4ever, Evergem, Kon.Fanfare Sleidinge, Kon.A CapellaSamankoor ( vervanging), Kunstplatform Evergem, KVLV Belzele, KVLV Ertvelde,
KVLV Evergem, KVLV Kluizen , KWB Doornzele, KWB Ertvelde, LG Ertvelde, LG
Evergem, Markant Ertvelde, Markant Evergem, Markant Sleidinge, Muda’z VZW,
Neos Sleidinge, Neos Evergem, Nieuw Toneel Kluizen, Okra Doornzele, Okra
Ertvelde, Okra Evergem&Wippelgem, Okra Kerkbrugge-Langerbrugge, Okra Kluizen,
Okra Sleidinge, Papillon, Par.Zangkoor De Boskapel (vanaf 21 u) , Par. Zangkoor
Ertvelde, Sleinse Filmklub, Sjaloom Doornzele, The Shakers, Theater Strobos,
Toneelgroep Femma-KWB Ertvelde, Vermeylenfonds, Videoclub Evergem VZW,
Vl@s Ertvelde, Vl@s Sleidinge, Volkskunstgroep Sneyssens, VTB Diaclub, VTB
Fotoclub (vervanging), , WIPTON, Ziekenzorg CM Evergem, Ziekenzorg CM
Sleidinge.
Gecoöpteerden: Luc Van Vynckt,voorzitter Cultuurraad; Gommar Buysse, Raf Dufort,
Erik Goethals, Francine Hamerlinck, Patrick Mommens, Freddy Van Herzeele F,
Niet-stemgerechtigden: Martine Willems,schepen van cultuur; F. Deliaert (VL.bel.), K.
Van Poucke (cultuurfunctionaris), Roos Versluys (sportraad), Johan Vereecke,
Verontschuldigd: Els Buelens,cultuurfunctionaris-directeur; Lieve Willems,
bibliothecaris, Sarah Huyghe, cultuurbeleidscoördinator, Joannes Van den Abeele,
Annie Van der Jeugd, Hugo Jacobs, de afgevaardigden van: Cibus Spiritualis,
Davidsfonds Belzele, Gem. Zangkoor Cantilena, Kinder- en Jeugdkoor Kluizen, KVLV
Doornzele-Langerbrugge, KVLV Sleidinge , VTB Kultuur, VZW Buurtwerk Doornzele,
Sleinse Filmklub, WildTgroei, Ziekenzorg Ert./Rieme/Kluizen;
Afwezig; Gezinsbond Kluizen, Harmonie G.Duijck, Kon.Fanfare WIK, KVLV
Wippelgem, LG Doornzele, SAVA, Toneelbond Rieme,

Vooraf

De voorzitter vraagt goedkeuring voor een wijziging van de volgorde van de agenda.
Pt. 5 komt onmiddellijk na de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.

Goedkeuring
verslag 24
november 2015

Het verslag van de AV van 24 november 2015 wordt unaniem goedgekeurd.

Toelichting bij
het
subsidiereglement

Op de AV van 24 november werd het ‘subsidiereglement voor de culturele
verenigingen positief geadviseerd. Dit reglement werd goedgekeurd door de
gemeenteraad van januari 2016 met onmiddellijke inwerkingtreding. Er werd aan de
socio-culturele verenigingen gevraagd om reeds vanaf dit werkjaar( sept. 2015-aug.
2016 het nieuwe formulier te gebruiken, omwille van de uniformiteit en de objectiviteit,
maar 2015-2016 blijft een overgangsjaar.
Het excel formulier is per mail bezorgd in december 2015 en op 7 april 2016 ook op
de verenigingengids geplaatst. Socio-culturele verenigingen hebben de keuze: ofwel
het via mail bezorgen aan CC of posten op de verenigingengids.
Verenigingen voor amateurkunsten/ erfgoed kregen eveneens op 7 april 2016 de
opdracht om een nieuw gemeentelijk dossier in te dienen.
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Vragen: moeten wekelijkse, maandelijkse activiteiten allemaal vermeld worden ?
Wekelijkse/maandelijkse activiteiten bv; kaarting, ….mogen allemaal vermeld worden
maar het hoeft niet. Ze worden als 1 activiteit geteld.

Mailverkeer naar Dit punt is in opvolging van verslag AV 24/11/2015 Varia pt. 2.
verenigingen
Besluit: de verenigingen zijn er niet voor gewonnen om al hun mailadressen van
bestuursleden door te geven aan elke andere vereniging.
Wil een vereniging toch de bestuursleden van andere verenigingen bereiken dan staat
het hen vrij om via de verenigingengids de gegevens te verzamelen en zelf een
bestand aan te maken.
Er kwam ook een voorstel voor een nieuwsbrief formule op vrijwillige basis. dit
voorstel kan eventueel verder uitgewerkt worden en voorgesteld worden op de
volgende Algemene Vergadering.

Verkiezing
nieuw
bestuurslid

Mevr. Leen Van den Abeele stelt haar kandidatuur om deel uit te maken van het
bestuur van de Cultuurraad. Momenteel maakt ze reeds deel uit van de algemene
vergadering als afgevaardigde voor Kunstplatform Evergem.
Bij geheime stemming werd de kandidatuur goedgekeurd met
53 ja
1 neen
1 onthouding.
Vanaf heden zal Leen Van den Abeele deel uit maken van het bestuur van de
cultuurraad.

Mededelingen
door de
Schepen van
Cultuur

- Cultuurbeleidscoödinator Elise Verdegem is sinds 1 febr. 2016 vervangen door
Sarah Huyghe. Deze is echter niet aanwezig wegens ziekte.

- Vertrekkende vanuit de 9 stategische doelstellingen werd het werkingsverslag 2015
toegelicht door de mevr. Martine Willems, schepen van cultuur.
Zie powerpoint in bijlage.
- oproep vanuit Toerisme Meetjesland.’ De Lieve vervoert’.

De Lieve is een van de oude kanalen in Vlaanderen. Het is een meer dan 40
km lange vaarververbinding tussen Gent met Damme, richting Het Zwin.
Grote delen van de Lieve-bedding zijn overgenomen door het
Schipdonkkanaal maar door de gemeenten Zomergem, Waarschoot en
Lovendegem ligt de authentieke Lieve nog. De komende jaren wil Toerisme
Meetjesland de geschiedenis en de rol van dit kanaal toeristisch in de verf
zetten. Daarvoor kunnen zij al uw hulp en informatie gebruiken: fotomateriaal,
filmpjes en/of een verhalenschat over het roemrijke verleden van dit oudste
kanaal van Vlaanderen? Neem contact op met Toerisme Meetjesland of mail
naar regiocoordinatie@toerismemeetjesland.be . Deze oproep zal ook
verschijnen in de Burggrave
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Evaluatie
Culturele
veertiendaagse

Vanuit de Algemene Vergadering :
- verschillende activiteiten op dezelfde avond is niet erg aangewezen
- bij de opening hadden de aanwezigen een welkomstwoord en een slotwoord
verwacht
- er waren kwam ook een opmerking over de minder goed verlichte weg naar de
toegang van het lokaal
- publiciteit in de Burggrave is mooi en is echt interessant om alle inwoners te
bereiken van het hele grondgebied Evergem.

Principes vernieuwing
retributiereglement cult. infrastructuur

De nota’s over deze materie werden op voorhand aan de aanwezigen bezorgd. Aan
de hand van een powerpoint gaf mevr. Martine Willems, schepen van Cultuur, een
kort overzicht van de reden van verandering van dit reglement en de basisprincipes.
Vragen:
- komt er ook een vaatwas bv. in koetshuis, in Ter Gulden Celle ?
- wanneer wordt dit reglement van toepassing ?

Volgende
vergadering

dinsdag 29 november 2016

Aansluitend op de Algemene Vergadering werden om 21.00 uur de Cultuurprijzen
2016 uitgereikt.
Verslag opgemaakt door
Francine Hamerlinck
secretaris Cultuurraad

Voorzitter GCR
Luc Van Vynckt

3

