Verslag algemene vergadering
donderdag 22 juni 2017 – 20u

C

Cultuurraad
Aanwezig : Barbara Delft - Ilse Houttequiet - Tom Beunens - Dirk Decuypere - Jozef Clarysse Geert Boudrez - Caroline Vercruysse - Tom Colpaert - Infrid Christiaens - Steve Kerckhove Evi Verbeke - Didier Verschuere - Lucie Verdonck - Nelly Verhaeghe - Suzanne De Cock Linda Crommelinck - Marc Platteau - Ann Verhulst - Catherine Delrue - Christian Lagrange Lucas Lambrecht - Jos Naessens.

1) Opvolging vorig verslag : goedgekeurd
2) Cultuurprijzen 2017 :
- de bestuursleden stelden op 6 mei zelf een lijstje van 3 x 3 (+ 1) nominaties op en laten alle leden van de
cultuurraad nu stemmen (via stemformulieren : zie bijlage 1)
- graag alle stemformulieren binnen vóór 7 juli in de dienst Jeugd & Cultuur ( cultuur@avelgem.be )
- de voorzitter stelde alle genomineerden voor via een powerpoint (zie bijlage 2)
- overzicht geselecteerde laureaten :
 categorie 1 : vrijwilliger of medewerker
de drie realisaties van de ‘vzw 8580’ - we stemmen voor de best geslaagde activiteit :
1) La Braderie (27 augustus 2016)
2) Het Warmste Huis (11 december 2016)
3) Kjir ne ke were (2 april 2017)
nieuw experiment : 50 % van de beslissing ligt in handen van de cultuurraad, 50 % via een
stemronde op Facebook - alle mensen van Avelgem kunnen stemmen tussen 26 juni en 18 juli !


categorie 2 : exceptionele culturele activiteit
1) Theatergezelschap TOPE : ‘Helena’
(drie zo goed als uitverkochte jongerenvoorstellingen)
2) Unieke tentoonstelling ‘Dichter in de foto’ van Fotoclub Studio Stijn Streuvels
en het gemeenschapsonderwijs Avelgem
3) Kunstenfestival ‘Andersom’ (6 mei 2017) van het Avelgems kunstonderwijs



categorie 3 : bijzondere culturele of artistieke prestatie
1) Hugo Valcke (Waarmaarde) : muziekinstrumentenbouwer één van de tien kandidaatwinnaars van ‘Ambacht in de kijker’ (VVSG) (19 juni)
2) Topfotograaf Athos Burez (30 jaar actief bij grote merken, tijdschriften, beroemde
namen uit de muziekwereld, …)
3) Strograss : release tweede cd ‘Brother Earth’ (maart 2017)
en genomineerd voor de ‘European World of Bluegrass contest’



Lifetime Achievement Award : Jef Lambrecht

- uitreiking cultuurprijzen op zaterdag 2 september 2017 om 18u in het gemeentehuis (Prinsenhof)
- alle leden van de culturele verenigingen + achterban van de genomineerden + alle geïnteresseerden
zijn welkom
- we vragen dat wie komt reserveert bij Lucas vóór 26 augustus (uitnodiging volgt)

- reacties uit de algemene vergadering :
1) best niet altijd overleden mensen nomineren voor de ‘Lifetime Achievement Award’ ook denken aan levende (oud-)Avelgemnaren - voorstel volgend jaar : Bert Degraeve
2) in categorie 1 ook mensen van de culturele verenigingen nomineren, de vele vrijwilligers die
meestal achter de schermen bergen werk verzetten en veel tijd investeren in hun vereniging volgend jaar stuurt het bestuur vroeger een oproep om allemaal eens binnen de vereniging te
zoeken - i.p.v. een individu kunnen we een groep vrijwilligers nomineren (mensen die 25 of 30
jaar actief zijn b.v.)
3) we zouden de laureaten na de prijsuitreiking kunnen opvolgen - bij het overlijden van prof. dr.
Ulrich Libbrecht zouden we een artikeltje kunnen plaatsen in een nieuwsbrief of het Infokrantje

3) info dienst Jeugd en Cultuur


stand van zaken ‘Herdenking WO I in 2018’
- expo ‘De bezettering 14-18’ (22 okt. tot 12 nov. 2018 in Spikkerelle)
http://www.erfgoedzuidwest.be/content/bezettering-14-18-tentoonstelling
- aansluitend bij de opening van de expo : voorstelling in de theaterzaal
- fiches met info over geplande activiteiten : binnen tegen 1 sept. (zie bijlage 3)
- vanaf sept. worden ook de Avelgemse scholen aangesproken
- verspreiding van poppiezaad
- monument voor lange termijn : - nieuw eigentijds monument
- wedstrijdformule
- tips welkom i.v.m. geschikte locatie
- daarnaast opwaardering van het monument ‘Daniël Vermandere’
- tegen eind sept. duidelijkheid over het budget
- tip : ook slachtoffers van oorlogsgeweld uit onze tijd erin betrekken



Zomerpicknick (25 juni)
https://www.avelgem.be/agenda/e/zomerpicknick-avelgem/ca078dfb-05b3-4ee0-bd2d-ee3bb49ad6f8



UiTPAS : - groot succes in Avelgem (meer dan 800 op 10 000 inwoners)
- Avelgem stond lang op kop in de top 10 (7,9 %) - nu op de 2de plaats na Zwevegem

4) nieuws uit college van burgemeester en schepenen :


‘Books in boxes’ : 4 minibibliotheekjes worden begin juli in de omgeving van de 4 OC’s geplaatst
realisaties van leerlingen 4de jaar houtbewerking GO Avelgem



site OC Outrijve : staat maandag a.s. op de gemeenteraad - budget : € 510.000 werken voorzien in 2018



kunstwerk Centrale Ruien i.k.v. ‘landscape art’: project in Scheldemeersen als blijvend
aandenken aan de Centrale te Ruien - realisatie eind 2017/voorjaar 2018 zal betaald worden met restmiddelen cultuurraad - geschatte kost : € 400 tot € 600



Balie RAMS : er komt een nieuwe infobalie in het museum te Waarmaarde operationeel begin juli



terugblik poëziepad : realisatie 5 en 6 werden onthuld op 4 juni - één aan Yzerwegbrug, één aan
Rijtbrug - mooie opkomst (70 deelnemers) - realisaties 2018 in Zwevegem in 2019 : één in Avelgem (aan station) en één in Zwevegem (aan station)



aankoop Scheldeburcht : staat op dagorde gemeenteraad van maandag 26/06/2017 er wordt gekeken de Scheldeburcht open te stellen op Open Monumentendag het volledige Deeltijds Kunstonderwijs moet er op termijn zijn plaats krijgen mogelijke opportuniteiten voor cultuur worden later bekeken

5) Opleiding sociale media :
- Lucas schetste een algemeen beeld van de sociale media (met voorbeelden)
- hij overliep de mogelijkheden van UiTdatabank
- iedereen kan in de toekomst bij hem terecht met allerlei vragen over dit terrein

6) Varia :

- gratis openluchtfilm op La Braderie (26 augustus 2017) : ‘Gloria’ (Chili) - organisatie : BiB
http://avelgem.bibliotheek.be/portaal/openluchtfilm
http://www.filmkrant.nl/_titelindex_G/9825
https://www.youtube.com/watch?v=Ax8lYeZIh44
- infoavond OVM ‘Edgerank’ : hoe kan je je Facebookpagina verder uitwerken
(op 20 sept. 2017 in de foyer van Spikkerelle)
- feestelijk weekend 4 en 5 nov. 2017 : - Feesteloop
- 10 jaar Spikkerelle
- ‘Feeste met accordeon’
- Feesteworpstoet
- Week van de Smaak (15 nov. 2017) (samenwerking Conservatorium en CVO)
- Kerstevent Conservatorium (22 dec. 2017) (Ridderzaal Scheldeburcht)

(verslag : Jos)

