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Aanwezig :  Guy Ketelair, Marc Vanelstraete, Gilles Decock, Jan Deneve, Dirk Devos, Pascal Vanelstlande, 
Christian Lagrange, Suzanne Decock, Geert Boudrez, Nele Delrue, Karolien Van Branteghem,  

Wim Callewaert, Johan Vantieghem, Ingrid Christiaens, Linda Crommelinck, Martine Loncke, 
Lucie Verdonck, Steve Kerckhove, Barbara Delft, Ilse Houttequiet, Jos Naessens, Tom 
Beunens, Sofie Nuyttens, Catherine Delrue, Joseph Beyaert, Nelly Verhaeghe, Jeannine Van 
Germeersch, Irène Van Looy, Kris Van Seymortier, Jörgli Maes, Tijs De Schacht, Bert Breda, 
Dieter Vandorpe 

 

Verontschuldigd : Dirk Decuypere, Mia Herman, Ria Demeyere, Caroline Vercruysse  
 

 
 

 

1) Samenstelling Raad van Bestuur 
 Nieuwe taakverdeling werd via stemming door handopsteking goedgekeurd :  

o voorzitter : Barbara Delft 
o secretaris : Jos Naessens 
o penningmeester : Ilse Houttequiet 

 

2) Voorstelling regionaal erfgoedconvenant door Tijs De Schacht van zuidwest 
(samenvatting : zie bijlage 1) 

 
3) Voorstelling en oproep ‘La Braderie’ door Bert Breda en Dieter Vandorpe 

 voorstelling concept : zie bijlage 2 

 La Braderie (zaterdag 27 augustus 2016) moet een feestelijke afsluiter van de zomer worden –  
de laatste zaterdag van de zomervakantie moet Avelgem ‘the place to be’ zijn - op middellange termijn 

droomt men van ‘de Gentse Feesten van Avelgem’  
 rode draad (ook in de communicatie) : tafels met enkele stoelen verspreid over het parcours  
 het onderdeel ‘Avelgem Pops (up) – Weg leegstand’ wordt uitgesteld tot de editie van 2017 
 budget dit jaar = 16 000 euro (5000 euro van de gemeente + veel sponsors)  
 het standgeld voor een vereniging bedraagt 10 euro (tenzij er verkoop aan gekoppeld is) 
 weer of geen weer : alle standen present van 9u tot 17u  (uitzondering streekmarkt)  
 tegen 1 april : krijtlijnen + wie doet wat !  

 wie wil aansluiten bij de werkgroep animatie, wil deelnemen met de vereniging of als kunstenaar wil 
participeren kan zich opgeven bij Sofie - bij voorkeur voor 31 maart ! 
 

 project amateurkunsten (vroeger in juni) ook tijdens de braderie uitwerken ?  
 ook de uitreiking van de cultuurprijzen op één van de twee podia ?  
 verder ook veel mogelijkheden voor sociaal-culturele verenigingen, bij voorbeeld : organiseren van 

kleine workshops, een soort van homemade-markt voor juwelen, bloemschikken, eigen gemaakte 
gerechtjes,…? 
 

 enkele ideetjes van Joachim Wannyn :  
 

Gavka / Akriel  
- uitwerken decoratieve signalisatie van de zones en decoratie-elemente – bij voorbeeld om de podia in 

Kerkstraat en Stationsstraat in te kleden of een serie herkenbare objecten die de sfeer van La Braderie 
symboliseren en her en der kunnen geplaatst/opgehangen worden.  
- live schilderen op straat zoals in Montmartre  
- kleine kunstbeurs ? 
  
Studio Streuvels  
- fotobooth gelinkt aan facebook ? 

 

C 
Cultuurraad 

 

Verslag algemene vergadering  
dinsdag 15 maart 2016 – 20u 

(foyer Spikkerelle)  
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Conservatorium  

- leerlingenoptredentjes (bv. 's namiddags in de Doorniksesteenweg tussen de tafeltjes die daar komen ? - 
kijk naar het succes van de jonge straatartiesten op de Gentse feesten. Kan je dan eventueel ook vooraf 
aankondigen. Ik heb hier goeie ervaringen mee tijdens het accordeonfestival, brengt ook veel familie, vrienden 
en kennissen op de been. 
Toneelverenigingen   

- misschien een leuke gelegenheid om een kleine straattheater-act uit te werken met enkele acteurs die daar 
zin in hebben ? Dat hoeft niet veel te zijn qua act maar kan wel heel veel bijdragen aan de sfeer. 
- Zelfs gewoon al verkleed rondlopen en een rol spelen zou al leuk kunnen zijn. 
  
Bibliotheek & Goka 
- activiteiten die ze sowieso doen kunnen nu eventueel aan de braderie gekoppeld worden ?  
kleine thematentoonstelling, boekenverkoop,... 

 
 
4) Cultuurprijzen 2016 

 voorstelling nieuw reglement (zie bijlage 3) 
o kandidaturen laureaten indienen voor 20 mei (1 kandidatuur per vereniging) 
o bestuur selecteert max. 5 laureaten per categorie en maakt stemformulier op  
o iedere vereniging kan 1 stemformulier indienen per categorie vóór 30 juni 

 
 uitreiking best koppelen aan een ander evenement –  

vorig jaar veel sfeer op de boerderij, maar was er een beetje ‘bijgesleurd’ –  
straks op La Braderie : is het proberen waard (alles hangt af van de communicatie en de inkleding) –  
Bert wil de muren tussen de vele mooie Avelgemse initiatieven slopen !  

 

5) Adviesvraag: subsidieverdeling culturele verenigingen werkjaar 2015 
 eerste keer volgens nieuw reglement 
 zie verdeling zoals uitgedeeld tijdens vergadering (bijlage 4) 
 er waren geen opmerkingen / suggesties omtrent het invulformulier 

 

6) Adviesvraag: aanvraag tot erkenning buurtwerking 
 aanvraag door Achterknobbelbuurt (2 activiteiten per jaar) : goedgekeurd !  

 aanvraag door Munkkouter volgt wellicht (dossier nog niet volledig)  
 

7) Nieuws uit het college van burgemeester en schepenen 
 poëziepad :  - dit jaar op grondgebied Zwevegem  

- curator is Joris Denoo 
- de winnaar komt opnieuw uit Nederland  

 lichtbrug theaterzaal Spikkerelle :  - oplossing voor de talrijke digitale uitdagingen  

- wordt tijdens de zomervakantie geplaatst  
 afwerking evenemententerrein (zitplaatsen en publieke barbecues) 
 voorbereiding  site Outrijve (realisatie in 2017)  
 

8) Varia 
 slechts 3 verenigingen reageerden op de oproep om de agenda’s door te geven (zie bijlage 5)  

 
 infoavond UiTPAS op dinsdag 22 maart (zie aparte uitnodiging)  

(ondertussen werden 200 UiTpassen geregistreerd in Avelgem)  
(werkt via de identiteitskaart – als buiten Avelgem : stickertje nodig)  
 

 Suzanne (GOKA) meldde bezorgdheid omtrent de verwijdering van graven van slachtoffers van de 
gasaanval tijdens de Eerste Wereldoorlog – 3 graven blijven behouden – volgens schepen Tom werd er 

al één graf verwijderd en wordt er later beslist over een tweede graf –  
er werd voorgesteld om in de toekomst vooraf een lijst door te geven aan GOKA en hun advies te 
vragen  
 
    
 
              (Verslaggever : Jos Naessens)  
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