VERSLAG ALGEMENE VERGADERING CULTUURRAAD
DINSDAG 18 APRIL 2017 OM 19.30U IN DE RAADZAAL TE ERTVELDE
Aanwezigen: de afgevaardigden van de verenigingen : Cibus Spiritualis, Davidsfonds EV/Ertv/Sl,
Ertveldsch Bierultimatum VZW, Femma Ertvelde, G &The Wild Gang, Gemengd KWB-koor Ertvelde,
Gezinsbond Sleidinge, Harmonie G. Duijck, Interessegroep Natuur, Kinder-en Jeugdkoor Evergem,
Kon. Fanfare Sleidinge, Kon. Fanfare WIK, Kunstplatform Evergem, KVLV Ertvelde, KVLV Evergem,
KVLV Sleidinge, Landelijke Gilde Ertvelde, Landelijke Gilde Evergem, Landelijke gilde Doornzele,
Markant Ertvelde, Markant Evergem, Markant Sleidinge, Muda’z VZW, Neos Sleidinge, Neos
Evergem, Nieuw Toneel Kluizen ( vervanging), OKRA Doornzele, OKRA Evergem&Wippelgem, OKRA
Kluizen, OKRA Ertvelde, Papillon, Par. Zangkoor Ertvelde, Samana Sleidinge, Sjaloomkoor Doornzele,
Theater Strobos, Toneelgroep Femma-KWB Ertvelde, Vermeylenfonds, Vl@s Sleidinge ( vervanging),
Volkskunstgroep Sneyssens, VTB Diaclub, Zangkoor St.-Cecilia Sleidinge, Gerard Bauwens, Els Buelens
cultuurfunctionaris-directeur, Gommar Buysse, Raf Dufort, Erik Goethals, Francine Hamerlinck,
Patrick Mommens, Joannes Van den Abeele, Luc Van Vynckt ( voorzitter CR), Annemie Van den
Bossche, Fernand Deliaert (Vl. Belang), Roos Versluys (Sportraad) , Schepen Martine Willems.
Verontschuldigden: , Femma Kerkbrugge-Langerbrugge, Gemengd Zangkoor Cantilena, Gezinsbond
Evergem, Kon. A Capella Samankoor, KWB Ertvelde, OKRA Sleidinge, Samana Ertv/Rieme/KL, Sleinse
Filmklub, Vl@s Ertvelde, WildTgroei, WIPTON, Freddy Van Herzeele, Hugo Jacobs, Carlos Verstraete,
Karel Van Poucke,

De voorzitter verwelkomt de vergadering.
Freddy Van Herzele is wegens ziekte verontschuldigd. Wij wensen hem een spoedig herstel toe.
1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING 29 NOVEMBER 2017
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd door de aanwezigen.
2. VERENIGINGSLEVEN
2.1. KWB Doornzele is gestopt met zijn activiteiten. Er was te weinig instroom van jonge
medewerkers.
2.2. Er is een nieuwe vereniging erkend. G& The Wild Gang wordt door Joris De Wildeman
voorgesteld.

G & THE WILD GANG ‘live recordings’
Grootgebracht met de moedermelk van AB NONO, PLAYGROUND, BLACK MEN, WEEDFARMERS en THE
SHAKERS. 6 ervaren rotten die een eigen sound neer zetten, en dat sinds juni 2015. Zang: Joris De Wildeman Bas: Walter Meirschaut - Gitaar: Paul Verstraeten - Gitaar/key: Bram Ottoy - Drums: Sam Tratsaert - - Key:
Guillaume Soinne. Het afgelopen seizoen stonden ze in feesttenten, straathoeken en private feestjes, maar
evengoed in heuse muziekclubs zoals Trefpunt (Gent) en The Maple (Ertvelde). Na 2 jaar is de band klaar voor
de 'live recordings’ die een staalkaart moet worden van wat ze brengen. En dat is 'bluesrock zoals het moet
klinken’; soepel èn snedig. En als de Grote Jongens zoals Ten Years After (onlangs nog in Wippelgem) of de
Stones dit genre (her)ontdekken, waarom wij dan niet in het MUDA? Naturel dus….
Info & contact: Joris De Wildeman 0476 87 52 99
www.georgeandthewildgang.be

3. CULTURELE VEERTIENDAAGSE 2018
Vindt plaats van vrijdag 9 maart tot zondag 25 maart 2018. Er is dit jaar geen thema vooropgesteld.
Er zijn al heel wat activiteiten gepland.
Vrijdag 9 maart : opening CV : concert door de Kon. Fanfare ‘ Iever en Eendracht Sleidinge’ in het CC
Tentoonstelling Kunstplatform: 16-25 maart : locatie: Kerk van Wippelgem,
Za. 17 mrt: CC om 14.30 uur en en 19 uur: Muziekschool Evergem i.s.m. GEJO: Theater, muziek, dans
Zo. 18 mrt: CC: familievoorstelling: Thaeter O! met Slimme Lotje
Do. 22 maart: CC: Theater Arsenaal/ Lazarus
Vr. 23 maart: CC: Show Gili

Op de onderstaande link vinden jullie ook een inschrijvingsformulier om deel te nemen aan de
culturele veertiendaagse.
http://www.cultuurraadevergem.be/culturele14daagse.html
Deelnemende verenigingen krijgen de gemeentelijke culturele infrastructuur voor 50% van de prijs.
De vraag wordt gesteld of deze prijsvermindering ook zou kunnen voor de niet gemeentelijke
infrastructuur.
Een tussenkomst voor verlieslatende activiteiten is bespreekbaar. Meer info vinden jullie ook in het
reglement eveneens op de website terug te vinden.
4. PRIJS VOOR CULTUUR
Het reglement wordt aangepast omdat er momenteel te weinig kandidaturen voorgesteld worden.
(slechts 1 in 2016). Voortaan zal er slechts 1 prijs voor de cultuur georganiseerd worden ipv
afwisselend per jaar een prijs voor cultuurverdienste (personen) en een prijs voor cultuur
(verenigingen). Zowel personen als verenigingen komen nu in aanmerking. De uitstraling van de
voorgestelde kandidaten kan het lokale niveau overschrijden. Voor 2018 is het de bedoeling de prijs
toe te kennen aan een persoon of een vereniging die het lokale overstijgt.
De wijziging van het reglement wordt goedgekeurd (met 3 onthoudingen)
http://www.cultuurraadevergem.be/info---docs.html#reglementen
5. CULTUURMARKT
Het initiatief om een cultuurmarkt te organiseren werd voorgesteld. Het is een uitstekende
gelegenheid om het cultuurleven in Evergem zichtbaar te maken en mensen te overtuigen om eraan
deel te nemen. Het is niet haalbaar om dit te koppelen aan de opening van de culturele
veertiendaagse in het Cultuurcentrum. Er wordt gezocht naar een evenement waar al veel volk op
afkomt en waar een cultuurmarkt kan aangehaakt worden. 2 augustus met een ‘thuis voor een beeld
on tour’ zou een mogelijkheid zijn. Martine Willems, de Schepen van Cultuur haalt aan dat er recent
een nieuw evenement aangekondigd is dat eind augustus zal plaatsvinden op het kasteeldomein te
Wippelgem ‘het hapfestival’ wat zeker ook mogelijkheden kan bieden.
De voorzitter vraagt aan de verenigingen om binnen de 14 dagen door te geven via de website of ze
interesse hebben om deel te nemen aan een cultuurmarkt. Zo kan dit initiatief verder uitgewerkt
worden. Klik op de link Formulier deelname
6. PROJECTEN GEMEENTEBESTUUR
Els Buelens, Cultuurfunctionaris Directeur van het Cultuurcentrum stelt de gemeentelijke projecten
voor die momenteel actueel zijn: Powerpoint in bijlage
•
•

Campo passeert met het makerscollectief ‘onbetaalbaar’ op zaterdag 6 mei van 18 tot 22 u in
het Cultuurcentrum
Evergem verschiet! het project waarin jij de toekomst van Evergem mee kan bepalen en
vorm geven. Afspraak op maandag 15 mei om 19 uur in het Cultuurcentrum

•

•

•
•
•

Cinema westside is de naam voor het nieuw filmprogramma op dinsdagavond in het
Cultuurcentrum. Noteer alvast 15 september om 20 u voor het openingsevent voor
genodigden.
‘tlieveke voor altijd: Ideeën worden gesprokkeld rond de beleving van de Lieve in Belzele.
Een toeristisch initiatief en een samenwerking tussen de gemeenten die liggen tussen
Damme en Gent en die de waterloop de Lieve verbindt.
Een thuis voor een beeld on tour op 2 augustus aan de bib te Evergem
Bepaal mee de toekomst van het Kasteel van Wippelgem op zondag 7 mei in de voormiddag.
Woensdag 17 mei seizoenpresentatie waarbij het programma van het cultuurcentrum met
beeldmateriaal en muziek voorgesteld wordt.

7. WEBSITE CULTUURRAAD
De website van de cultuurraad is vernieuwd. Leen Van den Abeele geeft een presentatie van wat er
op de website allemaal te zien is. Ze geeft ook aan wat de mogelijkheden zijn naar promotie van de
activiteiten en de communicatie met de verschillende verenigingen. Planidoo wordt ook aangehaald
als handige tool voor de organisatie van evenementen of activiteiten. Naast een e-zine is er ook de
mogelijkheid om een digitale brochure te maken vb 4 maal per jaar. Heb je zin om in de redactieraad
te zitten geef dan zeker een seintje. Activiteiten kunnen doorgegeven worden via
comm@cultuurraadevergem.be. De website kan je best verkennen door er op te surfen.
Omdat dit veel informatie is wordt er geopperd om eens een apart infomoment te geven over de
website en de mogelijkheden die dit biedt.
De voorzitter dankt ook Patrick Mommens die de eerste website van de cultuurraad vorm gaf en de
cultuurraad voor het eerst online bracht.
8. VARIA
De voorzitter geeft de volgende mededelingen:
•
•

•
•

Erfgoed dag op 23/4 met het thema zorg. Het is spijtig dat enkel de Krulbol zich hiervoor
heeft ingeschreven waar er in onze gemeente toch veel raakpunten zijn met zorg.
WAK info op de folder een mooie samenwerking tussen het kunstplatform Evergem, het
Psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge, het lokaal dienstencentrum te Evergem en het atelier
van Patrick Stal.
OMD in september. Er was het idee om de dekenij van Evergem voor het publiek open te
stellen maar daarvoor is er geen toelating gekomen van het gemeentebestuur.
Denkdag kasteel van Wippelgem op 7 mei in de voormiddag

VOLGENDE VERGADERING
Noteer alvast de volgende vergadering op 28 november 2017 waar het budget voor Cultuur 2018 aan
bod zal komen.
Verslag opgemaakt door Els Buelens,
Cultuurfunctionaris-directeur

Luc Van Vynckt
Voorzitter Cultuurraad

