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Aanwezig: Guy Ketelair, Dirk Decuypere, Marc Vanelstraete, Stefaan Buddaert, Martin De 
Vreese, Christian Lagrange, Johan Baert, Suzanne De Cock, Nicole Lavaert, M. Ghintere, 
Johan Vantieghem, Ingrid Christiaens, Olga Vanderplaetse, Dimka Depuydt, Martine Loncke, 
Steve Kerkhove, Jörgli Maes, Luc Baert, Barbara Delft, Filiep Vanden Broeck, Joseph Beyaert, 
Catherine Delrue, Jeannine Van Germeersch, Nelly Verhaeghe, Caroline Vercruysse, Tom 
Beunens, Günther Vanmaercke 
  
 
Verontschuldigd: Sofie Nuyttens, Piet Polfliet, Ilse Houttequiet, Pascale Lauwers, Marieke 
Holvoet, Gertie Maes, Geert Boudrez, Nele Delrue, Luc Poignie, Paulette Decoene-Vandorpe, 
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1. Opvolging vorig verslag 
- Verslag is goedgekeurd, geen opmerkingen 

 
2. Financieel verslag 

- Verrichtingen zichtrekening  
o + € 666 (toelage Avelgem Feest 2013) 
o + € 1500 (toelage die we nog tegoed hadden) 
o - € 2500 (naar spaarrekening) 

- Verrichtingen spaarrekening 
o + € 2500 (van zichtrekening) 
o + € 83 (rente) 

 
3. Nieuws uit het college van burgemeester en schepenen 

- 13 juli: officiële opening van de kerk van Bossuit: allerlei festiviteiten, 
amateurkunsten, verenigingen, fotozoektocht enz. 

- 23 april: eerste samenkomst met de verenigingen die gebruik maken van het OC 
Outrijve over de verdere ontwikkeling van de site. Er worden max. 2 
afgevaardigden per vereniging of belangengroep uitgenodigd. Ook de 
verschillende adviesraden worden vertegenwoordigd. 

- Eerste samenkomst over de ontwikkeling van de site OC Kerkhove is uitgesteld. 
- Juni: akkoord met verschillende gemeenten in de regio Zuid-West -Vlaanderen 

over de UiT-pas. Het is de bedoeling dat de UiT-pas in Avelgem actief is vanaf 1 
september 2015. In de toekomst wordt er dan ook een werkgroep samengesteld 
die de implementatie van de UiT-pas in Avelgem zal uitwerken. 

 
4. Adviesvraag: subsidieverlening verenigingen 

- Vragen kunnen gericht worden naar cultuurbeleidscoördinator Sofie Nuyttens: 
sofie.nuyttens@avelgem.be 

- De cultuurraad geeft een gunstig advies aan het College van Burgemeester en 
Schepenen. 

 
 
 

C 
Culturele Raad 
 
 

Verslag Algemene Vergadering 
Donderdag 6 maart 2014, 20 uur 

OC Outrijve 
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5. Activiteiten Cultuurraad 
- 12 juli: Avelgem Feest 
- Zelfde formule als vorig jaar: kaasbordje - streekbieren - optreden 
- Nieuw: uitreiking van de Avelgemse Cultuurprijzen 
- Raad van Bestuur stelt tegen de volgende Algemene Vergadering een reglement 

op voor de Cultuurprijzen.  
- De cultuurraad roept vrijwilligers op voor Avelgem Feest. Wie wil 

meewerken aan dit evenement, kan een mailtje sturen naar 
barbara.delft@gmail.com  
 
 

6. Activiteiten dienst Jeugd en Cultuur 
- 23 april: samenkomst gebruikers site OC Outrijve. Dienst Jeugd en Cultuur 

vraagt aanwezigheid van Raad van Bestuur Cultuurraad. 
 
 

7. Activiteiten verenigingen 
 VFG 

o 29/4: verwennamiddag voor leden (Week van de Roos) 
o 11/7: tweede verwennamiddag 

 Tope 
o Weekend 8-9/3: jongerenproductie ZwartWit 
o 13/4: culturele reis  
o 6/7: barbecue  

 OVM 
o Lentefeest 
o Oktober: gezinsuitstap met de leden 

 Sint-Martinuskoor 
o 17/6: zomerconcert in de kerk van Bossuit 

 KVLV 
o Creales  
o 7/5: daguitstap 

 Gezinsbond Waarmaarde 
o Paasontbijt 

 OKRA 
o 17/3: filmvoorstelling La Vita è Bella 
o 27/3: voordracht “Voel je goed in je vel” 
o Wandeling in Avelgem 
o 8/4: fietstocht 
o 22/4: paasfeest voor de leden 

 Curieus 
o 5/4: voordracht rondreis Spanje 
o 30/4: meiquiz (Week van de Roos) 

 VIVA 
o 1/5: Fair Trade-ontbijt (Week van de Roos) 
o 3/5: demonstratie tai chi 
o 24/5: fietstocht naar het huis van Streuvels 

 Boshout 
o 23/3: ochtendwandeling + ontbijt 
o 26/4: daguitstap naar Lochristi 
o 9-10/5: bloemenactie 

 Gezinsbond Kerkhove 
o 16/3: gezinswandeling 
o 24/3: kaas- en breughelavond 
o Paaseirenzoektocht 
o Fietstocht 
o Week van de opvoeding: voordracht 

 Akriel 
o Elke dinsdagavond: modeltekenen en –schilderen 
o Jaarlijkse tentoonstelling: in afwachting van wat er gebeurt met het 

Pompstation van Bossuit 
 Fotoclub Studio Stijn Streuvels 
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o Week van de Roos: tentoonstelling portretfotografie + tekeningen van 
portretten 

 Bijzondere Buurt Ganzenhof 
o 16/3: lenteontbijt 
o 29/6: zomerfeest boerderij Ganzenhof 
o Zomer: speelstraat 

 Liberale Vrouwen 
o 2 voordrachten 
o 1 kooknamiddag 

 Liberale gepensioneerden 
o Voordracht 
o Dagreis 
o Bezoek aan een fruitkwekerij 

 GOKA 
o Nacht van de Geschiedenis: voordracht over WO I 
o Bezoek aan de nieuwe bib van Elsegem 
o 21/6: daguitstap naar Antwerpen 

 Vrienden van de Molen 
o Begin april: start seizoen (Molen is open voor vrij bezoek elke laatste en 

eerste zondag van de maand) 
o 2/4: Erfgoeddag (Molen uitzonderlijk open) 
o 6/6: molenbuurtfeest 

 
 

8. Varia 
- Onzekerheid over dienst Toerisme en het Pompstation in Bossuit. De 

samenwerking met de andere gemeentes is opgezegd. Er liggen nu verschillende 
pistes open: adviesorgaan of toeristisch bureau? 

- Vrienden van de Molen (en andere verenigingen): als VVV wegvalt, valt het 
telefoonnummer van de Molen weg. Er moet een oplossing komen voor de 
reservering door groepen.  

- Bibliotheek Avelgem is steeds op zoek naar "teasers" in de bib: kunstwerken, 
foto's, boeken... die socio-culturele activiteiten in Avelgem aankondigen. 
Bibliotheek Avelgem is ook steeds bereid tot samenwerking met verenigingen 
(initiatieven in de bib). 

- GOKA: het einde van WO I heeft veel meer betekenis voor Avelgem dan het 
begin van WO I. Er mag niet getalmd worden om een werkgroep op te starten 
om activiteiten te organiseren die het einde van de oorlog herdenken. 

o Tom Beunens, Schepen van Cultuur is zich hiervan bewust. 
Subsidiedossier moet ingediend worden in 2017. 

- Tom Beunens, Schepen van Cultuur: vanuit de gemeente zal er weinig 
georganiseerd worden over 2014 - 2017. Misschien is het een idee om 
verenigingen die wel activiteiten organiseren - en die daardoor vaak in de kosten 
duiken - te "belonen" d.m.v. extra punten in het subsidiereglement of een extra 
toelage. 

o Reactie: het moet duidelijk zijn voor de verenigingen hoeveel extra 
subsidies ze dan ontvangen. 

o In plaats van het algemene subsidiebedrag anders te verdelen, kan de 
cultuurraad ook een apart, extra budget voorzien voor activiteiten over 
WO I. 

o Cultuurraad kan ook subsidies vragen bij Toerisme Vlaanderen. 
o Er wordt een voorstel uitgewerkt tegen de volgende AV. 

- Filiep Van den Broeck: krijgt geen reactie op zijn e-mails naar GOKA. De 
afgevaardigde van GOKA vraagt dit na. 

- Vrijdag 6 juni: voorstelling van het nieuwe cultuurseizoen in Spikkerelle. 
- De cultuurraad roept vrijwilligers op voor Avelgem Feest. Wie wil 

meewerken aan dit evenement, kan een mailtje sturen naar 
barbara.delft@gmail.com  

  
 
Barbara Delft 
Secretaris Cultuurraad Avelgem 
08 - 03 - 2014 


