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Culturele Raad
Algemene Vergadering woensdag 6 maart 2013 om 20u00
Aanwezig:
Ketelair Guy, Vancamelbeke Mieke, Decuypere Dirk, Vanelstraete Marc, Verdonck Lucie, Decru Steve,
Buddaert Stefaan, Herman Mia, Lavaert Nicole, Depraetere Jan, Christiaens Marin, Polfliet Piet, Poignie
Luc, Vantieghem Johan, Christiaens Ingrid, Decoene – Vandorpe Paulette, Depuydt Dimka, Loncke
Martine, Van Eeckhout Rita, Delrue Catherine, Van Germeersch Jeannine, Beyaert Jozef, Verhaeghe Nelly,
Baert Luc, Maes Jörgli, Houttequiet Ilse, Kooijman Lien, Kerckhove Steve, Beunens Tom, Nuyttens Sofie,
Lambert Kristl
Verontschuldigd:
Demeyere Ria, Boudrez Geert, Delrue Nele, Rombaut Charline, Maes Gertie, Holvoet Marieke, Lauwers
Pascale, Vanden Brouck Filiep, Delft Barbara

1.

Voorstelling van alle aanwezigen
Een kort voorstellingsrondje.

2.

Goedkeuring vorig verslag
Het vorig verslag wordt goedgekeurd.

3.

Financieel verslag
Geen verrichtingen gebeurd, situatie is ongewijzigd.

4.

Advies: subsidieverdeling verenigingen
Alle aanwezigen ontvangen het overzicht van de subsidieverdeling voor de culturele verenigingen. De
puntenverdeling werd opgemaakt op basis van het reglement. De vraag wordt gesteld of een
aanpassing van het reglement en/of het formulier wenselijk is.

5.

Advies: huishoudelijk reglement van de cultuurraad
De schepen verduidelijkt het uitgangspunt bij het aanpassen van het reglement: het is de bedoeling
om met alle adviesorganen op een gelijkaardige manier te werken. Het reglement wil zoveel mogelijk
open laten om door het adviesorgaan zelf te laten invullen. De bedoeling is om te vereenvoudigen,
de werking transparanter te maken en de participatie te verhogen.
De cultuurbeleidscoördinator duidt de belangrijkste artikels en wijzigingen van het reglement:

Naast verenigingen, organisaties en deskundigen kunnen ook vrijwilligers/geïnteresseerden
deel uit maken van het adviesorgaan; dit omdat de term “deskundige” niet alles dekt.

Iedere vereniging duidt (maximaal) 1 lid aan, er hoeft geen plaatsvervanger aangeduid te
worden: wanneer het aangeduide lid niet aanwezig kan zijn, kan hij/zij zich laten vervangen
door iemand anders van de vereniging.

Binnen de cultuurraad kan iemand maximum 1 vereniging of organisatie vertegenwoordigen.

De vergadering is openbaar maar er worden ook enkele waarnemers expliciet uitgenodigd:
de schepen van cultuur en één vertegenwoordiger van elke politieke fractie. Op vraag kunnen
ook afgevaardigden van de andere adviesraden een uitnodiging ontvangen.

Om geldig te vergaderen moet minstens de helft van de leden aanwezig zijn.

Het geven van adviezen is de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering; enkel
bij hoogdringendheid kan de raad van bestuur een advies uitbrengen mits dit teruggekoppeld
wordt naar de algemene vergadering.

De rekening moet jaarlijks voorgelegd worden aan de financieel beheerder en aan de
algemene vergadering.

Het gemeentebestuur ondersteunt door het aanbieden van een werkingstoelage, een
vergaderlokaal en een verzekeringspolis. Het gemeentebestuur duidt een ambtenaar aan die
de vergaderingen bijwoont, hij/zij staat niet in voor de opmaak van verslagen en adviezen,
dit gebeurt door de secretaris van de cultuurraad.
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Adviezen worden 4 weken vooraf aangevraagd, antwoord op het advies volgt binnen de 4
weken.
Het totaal aantal stemgerechtigde vrijwilligers en deskundigen mag niet hoger zijn dan ½
van het totaal aantal afgevaardigden van verenigingen en organisaties.
De algemene vergadering stemt over de samenstelling van het dagelijks bestuur.

Vanuit de cultuurraad worden onderstaande opmerkingen geformuleerd:

De datum van het in werking treden van het reglement wordt toegevoegd aan het beslissend
gedeelte.

Art. 3: de term “vrijwilliger” is eerder onduidelijk.

Er wordt gedebatteerd over de kwestie of er een decretale bepaling is die oplegt dat er een
overleg moet zijn tussen de verschillende adviesraden.
Het reglement laat dit sowieso wel open, indien gewenst kan een dergelijk overleg maar het
wordt niet verplicht. Sowieso kunnen afgevaardigden van het ene adviesorgaan op de
vergaderingen van een ander adviesorgaan aanwezig zijn.

Is er nood aan een inleidende begripsbepaling? Bv. wat wordt verstaan onder ‘culturele
leven’.

Moet de schepen uitgenodigd worden naar de raad van bestuur of kan dit?

Bekrachtigen van het advies: wat houdt dit precies in?

Art. 16: de conclusies kunnen bij consensus genomen worden, maar beraadslagen kan niet
bij consensus.

Art. 6: wordt aangesteld door het college van burgemeester en schepenen ipv “kan
toetreden”.
6.

Verkiezing secretaris
Er waren geen kandidaturen ingediend bij de dienst Jeugd en Cultuur. Tijdens de vergadering stelt
Steve Kerckhove zich kandidaat.
Om ook degene die nu niet aanwezig zijn de kans te geven om zich kandidaat te stellen, wordt de
verkiezing uitgesteld tot de volgende vergadering.

7.

Nieuws uit het college van burgemeester en schepenen

Momenteel wordt er gewerkt aan de opstelling van het meerjarenplan voor de volledige
gemeente. Het meerjarenplan wordt ook gekoppeld aan het budget.

Er wordt bekeken of er ingestapt kan worden in Gone West, het provinciaal project rond de
herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

8.

Activiteiten dienst Jeugd en Cultuur

Voorbije activiteit: gedichtendag: poëtisch ontbijt en avondprogramma conservatorium: beide
succesvol.

Komende activiteiten:
o 11/03: lezing ‘Op verkenning door Toscane’
o 20/04: culturele uitstap naar Gent met bezoek aan STAM, MSK en SMAK en een
poëziewandeling
o Voorstellingen avondprogrammatie zoals opgenomen in de brochure.
o Plannen voorstellingen en vormingen volgend seizoen.

9.

Activiteiten verenigingen

OKRA: ledenactiviteiten

HVV-OVM: lentefeest

Curieus: Week van de Roos van 26/04 tem 01/05: met fotograffiti expo, quiz, optreden

VIVA: voordracht gelaatsverzorging

Sint-Martinuskoor: op 20/04 in Stasegem: benefietconcert in het voorprogramma van Het Zesde
Metaal

Philac: ruilbeurs in oktober

Landelijke Gilde: op zoek naar nieuwe voorzitter

Ganzenhof: Lente-ontbijt in Ubuntu

KVLV: daguitstap ism Femma

Femma: wekelijkse activiteiten en daguitstap, gezamenlijk bezoek aan Sociaal Huis

GOKA: jaarlijks 2 voordrachten en 2 reizen: 19/03: Nacht van de geschiedenis: voordracht
omtrent verkiezingsmisdrijven in Avelgem.

PASAR: 16/03: bezoek aan Ubuntu – 28/03: Uur van de Aarde – 14/04: Fiets-mee-dag – 04/05:
10000-stappen plan

Vrienden van de Molen: van april tot en met oktober open de eerste en laatste zondag van de
maand. Dit jaar uitzonderlijk ook open op 31/03 voor de Ronde van Vlaanderen.
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Liberale vrouwen: cursus, fietstocht en reis
LBG: voordracht nek- en rugklachten, winterkwalen, dia-namiddag en uitstap
Contempo: ontmoeting en voordracht, uitstap
‘Tope: vorig weekend jongerenproductie: groot succes bij deelnemers en toeschouwers
VFG: maandelijks kaarting en spelnamiddag, ledenfeest op 11/07
Boshout: 17/03: ochtendwandeling met ontbijfbuffet - april: daguitstap Oosterschelde – mei:
bloemenactie – juni: Boshoutfeest
Harmonie: 16 en 17/03: lenteconcert

10. Varia

De cultuurraad zal opnieuw een activiteit organiseren rond 11 juli: suggesties zijn welkom. Wie wil
meewerken en/of meedenken kan zich aanmelden bij de raad van bestuur.

Er wordt nagedacht over een activiteit rond “cultuurlaureaten”, eventueel gekoppeld aan 11 juli. Ook
hier zijn medewerkers welkom!

Op 17/03 opent de tentoonstelling van Pieter Bracke in de Volle Maan, alle leden zijn uitgenodigd.

De vorige voorzitter zal een wijnkistje ontvangen als bedanking, dit wordt hem binnenkort bezorgd.

Sofie Nuyttens
Cultuurbeleidscoördinator
07-03-2013
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