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Aanwezig:  
Decuypere Dirk, Vanelstraete Marc, Buddaert Stefaan, De Vreese Martin, Lagrange Christian, Decock 
Suzanne, Boudrez Geert, Lavaert Nicole, Rombaut Charline, Polfliet Piet, Poignie Luc, Christiaens Ingrid, 
Vanderplaetse Olga, Depuydt Dimka, Maes Jörgli, Baert Luc, Vanden Brouck Filiep, Houttequiet Ilse, 
Lauwers Pascale, Delft Barbara, Kerckhove Steve, Callens Luc, Verhaeghe Nelly, Nuyttens Sofie, Beunens 
Tom, Van Seymortier Kris, Decru Steve, Deroose Deborah 
Verontschuldigd:  
Ketelair Guy, Holvoet Marieke, Herman Mia, Loncke Martine, Vercruysse Caroline, Delrue Catherine, Van 
Germeersch Jeannine 
 
 
1. Opvolging vorig verslag 

 De subsidies aan de sociaal-culturele verenigingen en verenigingen voor amateurkunsten werden 
uitgekeerd. 

 Het huishoudelijk reglement van de cultuurraad werd goedgekeurd door de gemeenteraad. 
 
2. Financieel verslag 

 Zichtrekening: uitgaven: bedanking vorige voorzitter en drank receptie: - € 110 
 Spaarrekening: geen verrichtingen 

 
3. Verkiezing secretaris 

 Alle leden konden zich kandidaat stellen bij de dienst Jeugd en Cultuur 
 Er waren twee kandidaten: Steve Kerckhove en Barbara Delft 
 Na stemming: Barbara (17), Steven (2), ongeldig (3). 

 
4. Nieuws uit het college van burgemeester en schepenen 

 Sanitair Spikkerelle: nieuwe bevloering in de drie blokken 
 De twee bestuursorganen cultuur (Spikkerelle en bibliotheek) zijn samengevoegd 

o Eén overkoepelend reglement 
o Oproep in de scholen en het jeugdhuis voor bevolking van het bestuursorgaan  

 Land Art (bovenlokaal cultureel project) 
o De geplande € 43.000 wordt niet toegekend 
o Project staat op non-actief, misschien zoektocht naar nieuwe middelen? 

 Project ontsluiting erfgoed en erfgoeddepots in de regio 
o Oprichting van een erfgoedwebsite? 

 Meerjarenplanning 
o Tegen 10 juli moeten de teksten opgemaakt worden 
o Tegen eind september, begin oktober moeten de beleidsplannen klaar zijn 
o Eind december worden de plannen definitief goedgekeurd door de gemeenteraad. 
o Opmerkingen kunnen doorgestuurd worden naar de cultuurbeleidscoördinator of naar het 

diensthoofd Jeugd en Cultuur 
 

5. Activiteiten Cultuurraad: Avelgem Feest 
 Avelgem feest, zaterdag 13 juli in de Polyvalente zaal van Spikkerelle 
 Gratis optreden in Spikkerelle: trio de PolderCowboys 
 Buffet van West-Vlaamse kazen en streekbieren: € 15, inschrijven tot 5 juli 
 Communicatie via affiches en flyers (verdeeld na de cultuurraad) 
 Vrijwilligers kunnen zich melden bij de cultuurbeleidscoördinator 
 Zie flyer in bijlage 

 
6. Activiteiten dienst Jeugd en Cultuur 

A   V   E   L   G   E   M 
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Culturele Raad 
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 5.741 toeschouwers in het vorige cultuurseizoen  
 Abonnementen voor het volgende seizoen zijn reeds uitverkocht, reguliere verkoop vlot goed 
 Lokaal Kabaal: project voor jongeren 
 Open Monumentendag op 8 september 

o Tombeelmolen Outrijve 
o Kerk Bossuit voor het eerst open voor het grote publiek 

 
 
7. Activiteiten verenigingen 

 VIVA Avelgem 
o 30/09: lezing over verzekeringen 

 Waarmaarde leeft! 
o 2de weekend september: muziekquiz (zaterdag) en wandeling + barbecue (zondag) (klopt 

dit?) 
 Buurtvereniging Ganzenhof 

o zomerfeest gaat niet door 
o halloweentocht 

 Gezinsbond Kerkhove: 
o 13 oktober: gezond ontbijt 
o Halloweentocht op gezinsformaat 

 Markant 
o 12/9 startavond 

 Harmonie De Verenigde Vrienden 
o 14/7: aperitiefconcert Sint-Baafsplein Gent 
o concert op de Avelgemse braderie 
o 1/9: Hamtamtam-feest 

 GOKA 
o Open Monumentendag 
o oktober: uitstap naar Ieper 
o november: voordracht over de Tempeliers 

 Vrienden van de Molen 
o 07/07: buurtfeest (foutje in vrijetijdsmagazine omtrent openingdagen molen) 

 OVM 
o 12/10: ledenuitstap naar Doornik 
o 12/11: lezing over orgaandonatie door De Maakbare Mens 

 ‘Tope 
o 07/07 barbecue Vlaamse Feestdag 

 VFG 
o 11/07 Verrassingsnamiddag voor leden en vrienden 
o 22/09 ontbijt 

 Curieus 
o september: lezing over geocaching 

 
8. Varia 

 Vervanging meubilair OC Kerkhove? 
o Te weinig stoelen, tafels zijn instabiel 

 Jeroen Meus zou een aflevering maken over Avelgemse streekproducten. Hoe zit dit? 
o Niets meer van gehoord: navragen 

 De West-Vlaamse koepel van VIVA heeft de erkenning van VIVA Waarmaarde ingetrokken 
wegens niet meer bestaand. Eens dit bevestigd wordt op papier aan de dienst Jeugd en Cultuur, 
zal ook de lokale erkenning worden ingetrokken en eventueel onterecht verkregen subsidies 
worden teruggevorderd. 

 Vlaggenmasten aan Spikkerelle? 
o Verenigingen kunnen dan hun eigen vlaggen hangen bij activiteiten 
o Wordt meegenomen in brainstorm over de huisstijl van Avelgem 
o Kleurenkeuze niet optimaal: bordeaux en grijze achtergrond 
o Misschien gezamenlijke aankoop van de verenigingenvlaggen? 

 Wat met Toerisme Avelgem? 
o Regionale bevoegdheid 
o Anzegem stapt uit partnership, dus er valt een deel middelen weg 
o Kwestie moet hernomen worden op de volgende cultuurraad 
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Barbara Delft 
Secretaris 
28-06-2013 
 
 


