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Culturele Raad
Algemene Vergadering woensdag 23 januari 2013 om 20u00
Aanwezig:
Decuypere Dirk, De Nijs Roger, Decru Steve, Herman Mia, Boudrez Geert, Beyaert Jozef, Christiaens
Ingrid, Depuydt Dimka, Vandeputte Greta, Delrue Catherine, Maes Gertie, Holvoet Marieke, Baert Luc,
Maes Jörgli, Houttequiet Ilse, Lauwers Pascale, Vanden Brouck Filiep, Beunens Tom, Nuyttens Sofie,
Lambert Kristl
Verontschuldigd:
Baert Johan, Demeyere Ria, Van Germeersch Jeannine, Christiaens Marin, Loncke Martine,

1.

Samenstelling cultuurraad
Alle verenigingen kregen de kans om zich opnieuw aan te melden. Ook deskundigen konden zich
(opnieuw) aanmelden. De oproep wordt nog even verlengd. Verenigingen die het formulier nog niet
hebben ingediend, zullen een herinneringsmail krijgen.
Er zijn een paar nieuwe gezichten, dus doen we een kort voorstellingsrondje.
De nieuwe schepen van cultuur, Tom Beunens, stelt zich voor. Ook Kristl Lambert, diensthoofd jeugd
en cultuur en directeur Spikkerelle, stelt zich voor.

2.

Samenstelling dagelijks bestuur
Alle leden konden zich kandidaat stellen voor het dagelijks bestuur. Er werden 2 kandidaturen
ingediend: Luc Baert en Jörgli Maes. Tijdens de vergadering stelt ook Filiep Vanden Broeck zich
kandidaat.
Na stemming wordt Jörgli Maes verkozen als nieuwe voorzitter. Luc Baert blijft penningmeester,
Filiep Vanden Broeck blijft ondervoorzitter.

3.

Opvolging vorig verslag

Het advies omtrent de straatnaamgeving werd niet gevolgd. Het gemeentebestuur koos voor de
benaming ‘Korteweg’ en ‘Binnenweg’.

De vermelding van de cultuurraad op de website werd aangepast zoals voorgesteld tijdens de
vergadering. Er wordt gevraagd om de gegevens van uw vereniging na te kijken
(contactgegevens, doelstelling, belangrijkste activiteiten), aanpassingen en een leuke foto van de
verenigingen kunnen doorgestuurd worden naar cultuur@avelgem.be.

4.

Financieel verslag
De cultuurraad ontving een toelage voor het organiseren van de 11 juli viering.

5.

Advies: erkenning van verenigingen
Alle ingediende dossiers zijn volledig en administratief in orde. De lijst met sociaal-culturele
verenigingen, verenigingen voor amateurkunsten, muziekverenigingen, jeugdensembles en
buurtwerkingen wordt overlopen.
De cultuurraad keurt de lijst unaniem goed.

6.

Nieuws uit het college van burgemeester en schepenen

Installatie van de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe schepencollege.

Sinds 1 januari is er een aangepast verhuurreglement: dit is terug te vinden op de website.

Naar aanleiding van een upgrade zal de bib gesloten zijn van 18 tot 24 maart.

Op de gemeenteraad van maart komt er een herziening van de gemeentelijke
subsidiereglementen en huishoudelijke reglementen van de adviesorganen. De vraag tot advies
zal volgen.

7.

Activiteiten dienst Jeugd en Cultuur
Dienst Jeugd en Cultuur | Scheldelaan 6 | B-8580 Avelgem
T 056 65 30 90 | F 056 65 30 99 | www.avelgem.be/spikkerelle | spikkerelle@avelgem.be




Voorbije activiteiten: Open Monumentendag: openstelling museum, Tombeelmolen en atelier
Hervé Martijn. Er waren veel bezoekers en een grote tevredenheid over de rondleidingen.
Komende activiteiten:
o 31/01: gedichtendag: poëtisch ontbijt van 7u tot 9u in de bib, voorstelling van het
conservatorium om 18u30 in Spikkerelle
o 11/03: lezing ‘op reis door Toscane’
o 20/04: culturele uitstap naar Gent met bezoek aan STAM, SMAK en MSK en een
poëziewandeling.

8.

Activiteiten verenigingen

Curieus: in februari voordracht rond Australië, maart: evenement voor Ronde van Vlaanderen,
eind april: quiz

‘Tope: jeugdvoorstelling op 1-2-3 maart en culturele reis

GAVKA: maart: expo in de bibliotheek naar aanleiding van de jeugdboekenweek, eind januari:
dag van het DKO met open-klas-dag.

Harmonie: lenteconcert op 16 en 17 maart

Boshout: goede spreker gehad op voorbije nieuwjaarsreceptie, dit voorjaar nog kaas- en
wijnavond, ochtendwandeling en uitstap.

6.

Varia

Bij invoer in de uitdatabank moet OC Outrijve telkens als nieuwe locatie ingevoerd worden.
Dienst Jeugd en Cultuur bevraagt bij de uitdatabank hoe dit komt.

Andere variapunten worden meegenomen naar het dagelijks bestuur.

Sofie Nuyttens
Cultuurbeleidscoördinator
24-01-2013
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