Cultuurraad Evergem

Verslag

Algemene Vergadering van 29 november 2016
Aanwezigheid

Aanwezig: de afgevaardigden van de verenigingen: Davidsfonds Ev/Ertv/Sl ( vervanging, Ertveldsch Bier
Ultimatum, Femma Ertvelde, Femma Evergem, Femma Kerkbrugge-Langerbrugge,( vervanging) Gemengd
KWB-koor, Gem. zangkoor Cantilena, Zangkoor St. –Cecilia, Gezinsbond Ertvelde & Rieme, Gezinsbond
Evergem, Gezinsbond Kluizen ( vervanging),Gezinsbond Sleidinge, Interessegroep Natuur, De Belsongs,
Kon.Fanfare Sleidinge, Kon. Fanfare WIK, Kunstplatform Evergem, KVLV Doornzele-Langerbrugge, KVLV
Ertvelde, KVLV Evergem, KVLV Kluizen , KVLV Sleidinge, KWB Ertvelde, LG Ertvelde, Markant Ertvelde,
Markant Evergem, Markant Sleidinge, Muda’z VZW, Neos Sleidinge, Neos Evergem, Okra Doornzele, Okra
Evergem&Wippelgem, Okra Kerkbrugge-Langerbrugge, Okra Kluizen, Okra Sleidinge, Papillon, Par.
Zangkoor Ertvelde, SAVA, Sleinse Filmklub, Sjaloom Doornzele, The Shakers,(vervanging),
Vermeylenfonds, Videoclub Evergem VZW, VTB fotoclub ( vervanging), Vl@sErtvelde, Vl@s Sleidinge,
Volkskunstgroep Sneyssens, VTB Diaclub, VTB Kultuur, WIPTON, VZW Buurtwerk Doornzele, Samana
Evergem, Samana Sleidinge.
Gecoöpteerden: Luc Van Vynckt,voorzitter Cultuurraad; Gommar Buysse, Erik Goethals, Francine
Hamerlinck, Patrick Mommens, Freddy Van Herzeele, Annemie Van den Bossche, Gerard Bauwens,
Carlos Verstraete, Els Buelens, cultuurfuntionaris-directeur, Brenda De Windt ( Bib).
Niet-stemgerechtigden: Martine Willems, schepen van Cultuur; F. Deliaert (VL.bel.), Karel Van Poucke
(cultuurfunctionaris), Roos Versluys (sportraad),
Verontschuldigd:, Hugo Jacobs, Raf Dufort, Joannes Van den Abeele, de afgevaardigden van: Cibus
Spiritualis, Davidsfonds Belzele, Kon. A Capella Samankoor, Kinder- en Jeugdkoor Kluizen, NieuwToneel
Kluizen, OKRA Ertvelde, Sing4ever, KVLV Belzele, KWB Doornzele, LG Doornzele, LG Evergem,
Toneelgroep Femma KWB Ertvelde, Theater Strobos, WildTgroei, Samana Ert./Rieme/Kluizen; Johan
Vereecke,
Afwezig: Harmonie G.Duijck, KVLV Wippelgem, Toneelbond Rieme,

Goedkeuring
verslag AV 19
april 2016
Coöptatie nieuw
lid CR en nieuw
bestuurslid

Advies
subsidies 20152016

Het verslag van de AV van 19 april 2016 wordt unaniem goedgekeurd.

Stemming over de kandidatuur van Annemie Van den Bossche voor zowel toetreding
tot de Cultuurraad als lid van het bestuur. Annemie stelt zich kort even voor, waarbij
ze aangeeft dat ze intussen al een 7-tal jaar in Sleidinge woont en op vlak van cultuur
regelmatig het cultuurcentrum bezoekt en betrokken is bij theatergroep Strobos. Er
wordt gestemd over zowel de toetreding als lid van het bestuur.
Stemresultaat voor beide kandidaturen: 56 ja, geen nee-stemmen/onthoudingen,
proficiat Annemie!

De subsidies zijn geadviseerd door het bestuur (5 mensen) van de cultuurraad. De
dossiers die ingediend werden, zijn teruggekoppeld naar de verenigingen met de
mogelijkheid tot bijsturing. Het nieuwe reglement is in voege sinds januari 2016 en
alhoewel de meeste verenigingen het gevraagde excelformulier ingediend hebben
waarin de activiteiten opgelijst werden, zijn er toch nog enkele die dit niet gedaan
hebben, idem dito voor de amateurkunstverenigingen waarvan enkele geen
gemeentelijk dossier ingediend hebben. Voor dit (overgangs)jaar wordt dit nog
éénmaal door de vingers gezien, maar wie voor het volgend werkjaar 2016-2017 de
formulieren niet gebruikt, kan geen subsidie toegekend worden. De verenigingen die
geen gemeentelijk dossier ingediend hebben, worden nogmaals gecontacteerd.
De berekeningen voor de subsidies werkjaar 2015-2016 liggen in dezelfde lijn als
vorige jaren, waarbij de meeste socio-culturele verenigingen in dezelfde categorie
zitten.
De amateurkunstenverenigingen hebben een gemeentelijk dossier ingediend dat geldt
voor 2 jaar en waar in tussentijd nog aanvullingen kunnen gebeuren.
Deze berekening wordt ter goedkeuring en voor uitbetaling voorgelegd aan het
college van burgemeester en schepenen, dat zal in de loop van december gebeuren.
Er wordt advies gevraagd: 56 ja, geen nee-stemmen/onthoudingen
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De werkwijze wordt nog even verduidelijkt ook: de gevraagde formulieren worden nog
eens meegestuurd met het verslag, maar de timing is als volgt:
1) Socio-culturele verenigingen: het excelformulier met activiteiten geldt steeds
voor het werkjaar vanaf september tem. augustus, voor volgend werkjaar is
dat dus september 2016 tem. augustus 2017. Dit formulier kan je op de
verenigingengids posten en/of mailen naar het cultuurcentrum. In de loop van
september worden de formulieren bekeken en nadien teruggekoppeld naar de
verenigingen (categorie + eventuele bonussen worden vermeld) die
desgewenst feedback kunnen geven. Advies in de vergadering van
november.
2) Amateurkunst- en andere verenigingen: gemeentelijk dossier invullen dat
geldt voor 2 jaar, voor werkjaar 2016-2017 moet er geen nieuw formulier
ingediend worden, wel kan bijkomende info naar het cultuurcentrum gemaild
worden mbt. extra activiteiten in samenwerking die in de loop van de 2 jaar
gebeuren maar nog niet op voorhand gekend waren.

Budget 2017 en
gezamenlijke
projecten cc en
bib – advies

Het budget 2017 lokaal cultuurbeleid en de gezamenlijk projecten Cultuurconnect en
film van het cultuurcentrum en de bibliotheek worden respectievelijk door Els Buelens
en Brenda De Windt toegelicht a.d.h.v. een powerpointpresentatie (zie bijlage bij het
verslag).
Vragen/opmerkingen vanuit de zaal:
- Cultuurconnect: zullen in de digitale ateliers, naast de nodige hardware, ook
de software voorzien worden voor bvb. film?
Dat is de bedoeling: Cultuurconnect subsidieert het gezamenlijke project met
9 deelnemers, de nodige hard- en software kan uitgewisseld
worden/meereizen van de ene naar de andere plek.
- Cultuurconnect: is de organisatie van de ateliers op woensdagnamiddag wel
aangewezen?
Dat kan bekeken worden, dit is nog niet definitief, maar een
woensdagnamiddag, wanneer de school gedaan is, is misschien ook een
goed moment om de jongeren te bereiken?
- Actucafé: is dit geen concurrentie van bestaande initiatieven van verenigingen
zoals een Davidsfonds die ook lezingen geven?
Het cultuurcentrum ziet dit niet als naast een initiatief naast elkaar, er kan
samengewerkt worden, het is gewoon een platform en een andere formule
die uitgeprobeerd worden ism. Vormingplus. Alle initiatieven rond
vorming/educatie worden steeds gebundeld, zowel op website als in het
informatieblad De Burggrave (uitneembaar katern).
- Film: vraag naar publieksopkomst, zeker met de nodige cinema’s in Gent en
de thuismogelijkheden?
Belangrijk is dat het cultuurcentrum geen cinema wordt, wel dat we film willen
vertonen die even kwaliteitsvol is als de reguliere cinema’s. We blijven de
zaal voorbehouden voor podiumactiviteiten, film is een luik dat erbij komt en
waar het onderzoek van het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds) uitwijst dat er
publiek is voor film. In andere cultuurcentra is film ook een populair medium
waar de publieksopkomst vrij hoog is. Uiteraard moeten we van nul beginnen
en zullen we (promotionele) inspanningen leveren om het nodige publiek op
te bouwen.
- Film: is het geen idee om bvb. Vlaamse film telkens op een vaste dinsdag te
vertonen?
Zeker, er wordt nog bekeken hoe het programma concreet ingevuld wordt,
maar dat zijn pistes die we zeker meenemen.

Toelichting
Schepen Martine Willems geeft bijkomende uitleg over de toelichting van het budget:
schepen Martine het is niet de cultuurbeleidscoördinator die de uitleg gaf, wel Els en Brenda van het
Willems
cultuurcentrum en de bib. Dit komt omdat we in een overgangsjaar zitten waarbij er
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nog een nieuwe cultuurbeleidscoördinator moet aangeworven worden en waarvoor
het vereiste profiel nog uitgetekend wordt. In tussentijd worden enkele taken van het
lokaal cultuurbeleid verdeeld onder de bib en het cultuurcentrum en verder opgevolgd
tot er een nieuwe cultuurbeleidscoördinator aangesteld is en waarna bekeken word
mbt. de verdere opvolging.

Advies
straatnamen

Patrick Mommens geeft toelichting bij de vier nieuwe straatnamen die geadviseerd
werden aan het gemeentebestuur:
1) In Sleidinge aan Oostveld: een nieuwe verkaveling en straat, de namen
Roggeveld of alternatief Maaiveld werden geadviseerd
2) In Kluizen aan de Eenaamse en Twaalhofstede (verwijzing naar de paters
van Eename): de namen Broederhof (omsloten stukje grond) of alternatief
Vierschaar (verantwoordelijk voor rechtspraak) werden geadviseerd
3) In Ertvelde aan de Trilkouter: de namen Kouterken of alternatief Ratelkouter
werden geadviseerd
4) In Sleidinge rond de Wurmstraat: bij archeologische opgravingen werden
spijkers gevonden, de namen Spijkerhof of alternatief Spiekerhof werden
geadviseerd
De voorzitter licht nog toe dat er vanuit de cultuurraad eigen adviezen geformuleerd
werden rond archivering en de verenigingen die daarmee bezig zijn, zoals SAVA en
SFK. Aan de gemeente werd gevraagd of er toch ergens plaats voor hen zou kunnen
voorzien worden. Ook rond de gevonden vaandels van de Evergemse harmonie werd
gevraagd of de gemeente eventueel budget kan voorzien voor restauratie. Tenslotte
werd gevraagd aan de gemeente of de 1 novemberactiviteiten op de verschillende
kerkhoven niet op een andere manier (met muziek, poëzie,…) konden georganiseerd
worden en eventueel ism. verschillende verenigingen.
Joris Laroy licht toe dat ivm. de vaandels er nog gered zijn van het containerpark,
maar dat daarnaast nog verschillende andere (erfgoed)zaken zijn die de nodige
aandacht verdienen.

Culturele 14daagse 2018

De volgende editie van de culturele 14-daagse vindt plaats van 9 tem. 25 maart 2018.
Er wordt geen centraal thema opgelegd deze keer. De idee vanuit het bestuur is wel
om een cultuurmarkt/expo te organiseren waarbij alle verenigingen zich kunnen
voorstellen.

Varia

1. Bestuurslid Annie Van der Jeugd heeft ontslag genomen uit het bestuur na 8
jaar. Leen Vandenabeele is als extra lid erbij gekomen, evenals Annemarie
Van den Bossche nu. Er is in principe nog plaats voor 1 extra bestuurslid.
2. Het ledenbestand: het koor De Boskapel is ontbonden en maakt geen deel
meer uit van de cultuurraad.
3. WAK: de week van de amateurkunsten vindt plaats van 28 april tem. 7 mei
2017. Verenigingen die iets willen organiseren of meer info wensen, kunnen
dit laten weten aan het cultuurcentrum.

Volgende vergadering: 18 april 2017
Verslag opgemaakt door
Karel Van Poucke
Cultuurfunctionaris

Voorzitter GCR
Luc Van Vynckt
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