Verslag algemene vergadering
dinsdag 19 juni 2018 - 20u - foyer Spikkerelle
Outrijve

C

Cultuurraad

Aanwezig
: Caroline Vercruysse, Catherine Delrue, Jörgli Maes, Ingrid Christiaens, Dirk Decuypere,
Jeannine Van Germeersch, Martine Loncke, Johan Van Tieghem, Carole Coetsier, Krista Beyaert, Jozef Beyaert,
Tom Colpaert, Suzanne De Cock, Geert Boudrez, Nicole Lavaert, Luc Thomaes, Linda Crommelinck, Marie-Jozef
de Clercq, Vico Deronne, Barbara Delft, Tom Beunens, Lucas Lambrecht, Jos Naessens
Verontschuldigd
: Karolien Van Branteghem, Guy Ketelair, Irene Van Looy, Christian Lagrange, Peter Toye,
Bart Depraetere, Nelly Verhaeghe, Stefaan Buddaert

1)

Opvolging vorig verslag :
Eric Marijsse vroeg om de opmerkingen die hij en Johan Van Tieghem in de vorige algemene vergadering
hadden gemaakt aan te vullen in het verslag het betreft punt 4 : herdenking WO I - de voorstelling van Lien en Bart in Spikkerelle ze betreuren dat de cultuurraad en Spikkerelle activiteiten organiseren die ingaan tegen een reeds lang
aangekondigde activiteit van een lid (namelijk het Sint-Martinuskoor dat op 10 november een concert
organiseert met hetzelfde thema).

2)

Andere aanpak verslaggeving cultuurraad :
- enige verwarring de voorbije jaren : Jos maakte als secretaris het verslag en Lucas stuurde de
uitnodigingen en de verslagen rond en kreeg de verontschuldigingen en reacties op die verslagen
- de secretaris is geen personeelslid van de cultuurdienst omdat de gemeente in 2013 koos voor
autonomie in de adviesraden (de verslaggeving kon vanaf dan niet meer gebeuren door de eigen
administratie)
- vanaf nu mailt Jos uitnodigingen en verslagen zelf rechtstreeks naar de leden van de cultuurraad
en is hij ook de contactpersoon voor verontschuldigingen vooraf en reacties op het verslag achteraf

3)

Cultuurprijzen 2018 :
- het bestuur van de cultuurraad kreeg 1 lijstje met voorstellen
- we stellen deze nominaties voor :
- categorie 1 - vrijwilliger of medewerker : - Eric Marijsse
- Erik Vandereecken
- Pascal Vanelstlande
- categorie 2 - exeptionele culturele activiteit :
- VFG (verwendagen)
- Koninklijke Harmonie ‘De Verenigde Vrienden’ (lenteconcert)
- Buurtwerking Achterknobbelbuurt (kerststal)
- categorie 3 - bijzondere culturele of artistieke prestatie :
- Akriel (20 jaar)
- GOKA (boek ‘Politieke geschiedenis van Avelgem’)
- Carlos Versieren (eventfotografie)
- bijzondere culturele verdienste : Tine Mortier
- de leden van de cultuurraad krijgen binnenkort een tekst met meer informatie over de genomineerden
en er is één stemformulier per vereniging voorzien (elke vereniging heeft dus één stem)
- het stemmen in categorie 2 wordt opengesteld voor alle Avelgemse burgers – in categorie 1 en 3
wordt alleen door de leden van de cultuurraad gestemd.
- de uitreiking gaat (zoals afgesproken) door op zaterdag 1 september 2018 om 18u in zaal Prinsenhof in
het gemeentehuis

4)

Memorandum werking cultuurraad :
- uit de lange lijst met suggesties haalde het bestuur 6 belangrijke items (zie bijlage)
- onze voorzitter zorgt nog voor een inleiding en bezorgt de tekst dan aan de verschillende partijen
- we spraken af om later (na de verkiezingen) alle genoteerde voorstellen van de brainstorm van 21 maart
nog eens te overlopen en te bespreken

5)

Info Dienst Jeugd & Cultuur :
- voorstellingen van het seizoen 18-19 werden op 1 juni voorgesteld in Spikkerelle – vlotte verkoop van
de abonnementen
- ‘Avelgem Ploatse’ op zaterdag 23 juni (thema is ‘de jaren 80’) : https://www.avelgemploatse.be
- Kunstzomer Leiestreek opnieuw in Avelgem :
https://www.toerisme-leiestreek.be/nl/kunstzomer-leiestreek/Avelgem
- Openluchtfilm ‘Wild’ :
- georganiseerd door de bib en de dienst Jeugd & Cultuur
- op zat. 7 juli in Coupure Deweer
- http://avelgem.bibliotheek.be/portaal/openluchtfilm

6)

Nieuws uit het college van burgemeester en schepenen :
- periode van ‘lopende zaken’ vanwege de naderende verkiezingen
- hoofdbrok ‘herdenking WO I’
- kunstenaar kwam op bezoek en zal enkele dagen in Avelgem vertoeven
- climax worden de activiteiten op 11 november (mét onthulling – zónder de koning)
- op 8 juli is er een herdenking in Bossuit : https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/a/monumentkunstkerk-van-bossuit/3fc7fef6-8504-40e1-841d-350e50b4662b
- andere deelgmeenten : - Outrijve : n.a.v. 100 jaar brand Tombeelmolen (op 25 oktober)
- Waarmaarde : door ‘Waarmaarde Feest’ (in september)
- nieuwigheden in het Avelgemse kunstonderwijs :
- Gavka : projectatelier (nieuwe afdeling : hogere graad voor volwassenen)
- Conservatorium : nieuwe afdeling voor 6- en 7-jarigen / zowel in de
afdeling muziek als in de afdeling woord (dictie)
- aankoop van 12 iPads (in beide afdelingen gebruikt) en muziekinstrumenten
- nieuwe GDPR-wetgeving vanaf 25 mei 2018 :
- best eigen verbond of koepel contacteren voor meer info
- voortaan andere afspraken rond doorgeven van ledenlijsten en schriftelijke
toestemming nodig voor het gebruik van foto’s
- 1 jaar gedoogbeleid
- https://gdpr-eu.be/wat-is-gdpr
- voorstel : specialist uitnodigen in de theaterzaal voor alle feitelijke
verenigingen en vzw’s van Avelgem

7)

Voorstel nieuwe datum volgende algemene vergadering :
niet op 27 september maar wel op donderdag 4 oktober 2018 !
(verslag : Jos)

Evenementen tot eind september 2018
datum

evenement

organisator

24 juni

zomerfeest : BBQ

Buitengewone Buurt

24 juni

Boshoutfeest (OC Outrijve)

Boshout

24 juni

eindejaarstentoonstelling (oud stationsgebouw)

Gavka

1 juli

BBQ ‘Tope

‘Tope

7 juli

Gratis openluchtfilm ‘Wild’ (Coupure Deweer)

bibliotheek + dienst Jeugd & Cult.

8 juli

herdenking WO I in Bossuit

coördinator Françoise Vervaecke

11 juli

verrassingsnamiddag (basisschool De Toekomst)

VFG

zomer

gezinsfietstocht in Avelgem en omstreken

VI³A KVLV

11-14 aug.

Reis naar Canterbury

Sint-Martinuskoor

17-19 aug.

wereldkantcongres ‘Living Lace’ (Hallen in Brugge)

Kantclub Avelgem

3-4 sept.

tweedaagse reis ‘Luik’

OKRA

29 sept.

theatermonoloog (Ter Biest)

Liberale vrouwen

