Verslag algemene vergadering
woensdag 21 maart 2018 - 20u - OC Outrijve

C

Cultuurraad
Aanwezig
: Caroline Vercruysse, Catherine Delrue, Jörgli Maes, Ingrid Christiaens, Karolien Van
Branteghem, Guy Ketelair, Dirk Decuypere, Jeannine Van Germeersch, Martine Loncke, Johan Baert, Eric
Marijsse, Johan Van Tieghem, Carole Coetsier, Krista Beyaert, Jozef Beyaert, Pascal Vanelstlande, Tom
Colpaert, Suzanne De Cock, Geert Boudrez, Marc Platteau, Cottenier, Nicole Lavaert, Luc Thomaes, Linda
Crommelinck, Marie-Jozef de Clercq, Didier Verschuere, Evi Verbeke, Barbara Delft, Tom Beunens, Lucas
Lambrecht, Jos Naessens.
Verontschuldigd

: Ilse Houttequiet, Mia Herman, Irene Van Looy, Christian Lagrange.

1)

Opvolging vorig verslag : aanvulling → Sint-Martinus zangkoor was verontschuldigd

2)

Memorandum werking cultuurraad deel 1 :
post-it-brainstorm : we noteerden individuele ideetjes – noden – wensen omtrent de werking van de
cultuurraad op post-its

3) Overzicht subsidies (zie bijlage)
met eventuele vragen kan iedereen bij Lucas (cultuurdienst) terecht
4) Herdenking WO I :
- er is al een indrukwekkend programma uitgewerkt (zie verslag vorige vergadering)
- het Avelgemse duo ‘Lien & Bart’ heeft een erg passend programma ‘Den Grooten Oorlog tussen de
patatten’ (gesteund door Gone West) maar er is nog geen aanvraag in Avelgem
- voorstel om een namiddagvoorstelling te organiseren op zondag 4 november 2018 (theaterzaal)
- kostprijs ongeveer 650 euro (tussenkomst van de gemeente is geen probleem)
- organisatie : cultuurraad + Spikkerelle + dienst Jeugd & Cultuur
- hulp verenigingen mogelijk ? (publiciteit – ticketverkoop – bardienst)
- erg dringend : maandag aanstaande wordt de programmabrochure van Spikkerelle afgerond
- VFG doet alvast mee
- oproep : gelieve ten laatste tegen maandag 26 maart door te geven of je vereniging wil meewerken

5) Info Dienst Jeugd & Cultuur :
- 27 april 2018 → 2de editie van LOKALE HELDEN in Avelgem (overkoepelende organisatie : PopPunt)
https://www.lokalehelden.be/evenement/T78nvm/lokale-helden-avelgem-0
https://www.avelgem.be/agenda/e/lokale-helden-bij-avelgemse-handelaars/f973fe59-6bf7-490e-9572abf94cfaeee0https://www.avelgem.be/agenda/e/lokale-helden-bij-avelgemse-handelaars/f973fe596bf7-490e-9572-abf94cfaeee0
- expo CONTREI in de polyvalente zaal van Spikkerelle (gratis toegang)
- van 18 april t.e.m. 22 april 2018
- op woensdag + donderdag + vrijdag : van 10u tot 19u / op zaterdag en zondag : van 10u tot 18u
- groepsbezoek is mogelijk (vooraf aanvragen op de cultuurdienst)
- organisatie in handen van Intercommunale Leiedal
- inhoud : beleving van onze regio a.d.h.v. interactieve installaties, projecties en videomapping
- doel : gedachtenwisselingen over de toekomst van onze regio opentrekken naar iedereen die hier
woont, werkt of op bezoek komt
- is een open uitnodiging om samen te werken aan de duurzame ontwikkeling van onze regio
- video + info : https://www.leiedal.be/contrei

- Goddelijke Huisraad (Zuidwest) : inventarisatie roerend erfgoed Sint-Martinuskerk
- opmaak van een professionele erfgoedinventaris
- er worden vrijwilligers gezocht om te helpen
- vanaf midden april tot de zomervakantie 2018
- 3 uren per week (dinsdag + donderdag + vrijdag)
- startvorming in Kortrijk op 26 maart (10u tot 15u)
- contact via jelle@zuidwest.be
6) Nieuws uit het college van burgemeester en schepenen :
- Vlaamse Bouwmeester komt op 29 maart 2018 naar Avelgem –
bezoek gepland in oude stationsgebouw, Scheldeburcht en de kerk van Kerkhove
- uitgave boek van GOKA over de politieke geschiedenis van Avelgem (echte aanrader)
- voorstelling van de publicatie op dinsdag 27 maart 2018 (om 20u in Spikkerelle)
- 540 mensen hebben vooraf ingetekend
- 600 blz. – 45 euro
- bestellen kan nog : http://www.erfgoedzuidwest.be/nieuws/politieke-geschiedenis-van-avelgemen-andere-merkwaardige-feiten
- uitbreiding materiaal Spikkerelle : - 6 tafels extra in de grote zaal
- nieuwe podiumelementen
- herdenking WO I :
 wedstrijd monument/kunstwerk (samenstelling jury → gemeenteraad)
 opwaardering monument Daniël Vermandere
 oproep deelgemeenten om iets te organiseren voorlopig alleen beantwoord door Bossuit :
zondag 8 juli 2018 – pompgebouw (met warme maaltijd) –
mogelijkheid voor Outrijve : ter gelegenheid van het afbranden van de molen (25/10)


primeur : ontwikkeling interactieve wandeling rond 15 à 20 plaatsen met Avelgemse sporen
uit WO I - voorstel OJOO Gent ( https://www.youtube.com/watch?v=E2Xj8faBnt0 )



oproep : in UiTdatabank steeds de tags ‘Avelgem’ en ‘Groote Oorlog’ gebruiken !



zakje poppyzaad bij alle infokrantjes van april (schenking ‘Natuur & Bos’)
- keuze bestudeerd (soort die gedijt in bloembakken / minst giftige soort)
- inzaaiingen tussen Rijt en evenemententerrein + tussen Scheldeburcht en parking Spik.

7) Memorandum werking cultuurraad deel 2 :
voorstellen / ideeën / bemerkingen / wensen uit de bespreking in de 4 groepjes :
- de cultuurraad mag niet afgeschaft worden, ook de socio-culturele verenigingen en de buurtwerkingen
horen er thuis – we horen nieuws van elkaar via de cultuurraad – er is ook contact met de gemeente
(die wisselwerking is nodig voor beide partijen)
- er zit teveel tijd tussen de algemene vergaderingen, mag gerust tweemaandelijks
- goed idee om ‘thematisch’ te vergaderen (amateurkunsten/buurtverenigingen/…)
- werkgroepen moeten wel in plaats komen van de algemene vergaderingen (niet 4 algemene
vergaderingen + nog eens 2 werkgroepen)
- in werkgroepjes vergaderen is alleen aangewezen als er iets concreets georganiseerd wordt
- in werkgroepjes vergaderen is beter dan in één algemene vergadering : meer inspraak en meningen,
mensen durven sneller iets zeggen dan in een grote groep
- we zouden veel vlotter werken als we vergaderen in werkgroepen rond specifieke onderwerpen
- er moet ook wel een algemene vergadering blijven bestaan (o.a. om samenwerking tussen verschillende
soorten verenigingen te stimuleren
- de cultuurraad is te heterogeen om te functioneren
- de algemene vergadering kan soms meer specifiek de aandacht vestigen op buurtwerkingen

- best apart : welzijn/ sociocultureel / senioren
- ook erfgoed heeft er zijn plaats
- amateurkunstenverenigingen horen zeker thuis in de cultuurraad
- alle Avelgemse burgers laten kennismaken met de verenigingen
- brochures met overzicht van de verenigingen op openbare plaatsen leggen, zoals in de bib (niet alleen
uitdelen bij nieuwe inwoners)
- op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente verschillende infostandjes organiseren : standje cultuur,
standje jeugd, … - op die stand kan dan info gegeven worden over o.a. de verenigingen (en zo moet
niet elke vereniging zich engageren om een eigen stand te bemannen)
- cultuurmarkt ? (eventueel in combinatie met bestaande activiteit (b.v. Warmste Huis)
- is een manier om enerzijds nieuwe vrijwilligers te ronselen en anderzijds de werking en doelen van de
vereniging naar de buitenwereld te brengen
- er mag meer nieuws over cultuur en over de socio-culturele verenigingen verspreid worden via de
kanalen van de gemeente (voornamelijk Facebook) - de cultuurraad kan wist-je-datjes verzamelen en
verspreiden via o.a. Facebook (ook een kanaal om jongeren aan te trekken)
- in het reglement moet er iets staan over voorwaarden tot toetreding door serviceclubs
- serviceclubs kunnen wel erkend worden, maar kunnen geen subsidies krijgen van de gemeente
- het is niet nodig om extra punten te krijgen in ruil voor aanwezigheid op de cultuurraad
- best eisen van alle verenigingen dat ze minstens op de helft van de algemene vergaderingen aanwezig
zijn / er een sanctie aan vasthangen ?
- activiteiten dienen in hoofdzaak op grondgebied van de gemeente te gebeuren
- herverdeling subsidies kunstverenigingen / socio-culturele verenigingen
- misschien kan een werkgroep zich buigen over het nieuwe subsidiereglement
- het zal moeilijk zijn om het subsidiereglement te verbeteren
- het is eerlijk zoals het nu is
- buurtverenigingen kunnen vast bedrag krijgen, los van de ‘subsidiepot’ van de andere verenigingen
- forfaitaire bedragen in subsidieverdeling : geen goed idee (hoe kan dit dan concreet verdeeld worden ?)
- elke vereniging heeft een specifieke werking
- we wisten niet dat activiteiten via UiTpas dubbele punten opleveren – kan die ‘zuiltechniek’ mobiel
gebruikt worden ?
- waarom wordt een wandeling met rolstoelpatiënten niet gesubsidieerd ?

- is er nood aan een cultuur- of kunstenfestival in Avelgem ? wie zal dat organiseren ?
mikken op de Avelgemnaren of eerder uitstraling naar buiten de gemeentegrenzen ?
- een bibliotheek is zeker nog nodig, fysieke boeken zullen niet snel verdwijnen en kunnen perfect blijven
bestaan naast digitale opties (e-readers e.d.)
- heel wat mensen zien de bib als ontmoetingsplaats en maken gebruik van leeszaal en computers
- de bibliotheek is veel te klein – veel boeken vinden geen plaats meer – nood aan ruimere locatie
- infrastructuur : specialisaties per OC (koken, tentoonstelling, muziekevenementen)
- beschikbaarheid van de zalen is een probleem (hangt af van de activiteit)
- voor Spikkerelle moet men ver op voorhand reserveren
- problemen verwarming OC’s en GC
- OC Waarmaarde : zeer slechte akoestiek, verwarming, bereikbaarheid
- extra ruimte voor kleinschalige activiteiten : niet meteen nodig (met ruimte in Scheldeburcht op komst)
(ook Ter Biest mogelijk)
- vaste repetitieruimte + stockage in Spikkerelle ? (niet haalbaar) - voorbeeld uit Kortrijk : verenigingen
hebben de mogelijkheid om in een grote loods een ruimte te huren
- amfitheater aan Spikkerelle : leuk idee- kan dienen voor diverse activiteiten
(misschien eens uittesten ? podium in amfitheatervorm opbouwen ?)

- we willen meer kunst in de publieke ruimte
- voorbeeld uit Kluisbergen : elke kunstenaar die in de gemeente exposeert krijgt een gratis receptie
aangeboden, maar moet wel één kunstwerk schenken aan de gemeente (niet iedereen vindt dat laatste
noodzakelijk)
- initiatieven als het Poëziepad verder ondersteunen
- er is redelijk wat kunst in de publieke ruimte, maar niet iedereen merkt dit op (b.v. gedichten) :
meer kenbaar maken / duiden
- Week van de Amateurkunsten : waarom niet elk jaar ?
- betere samenwerking met de cultuurraad / betere opvolging door de cultuurraad
- initiatief ‘Lokale Helden’ is ook onderdeel van de WAK
- gemaakte afspraken dienen nageleefd te worden
(verslag : Jos)

Evenementen einde maart + april + mei + juni 2018
datum

evenement

organisator

23 maart

Opening ‘opendeur tentoonstelling’ 20 jaar AKRIEL

Akriel

3 april

Paasfeest

OKRA

15 april

Lentereis

TOPE + FEMMA + KWB

16 april

‘Goed slapen’ (voordracht met muziek)

OKRA

19 april

Kookles

Curieus

22 april

Daguitstap Zeebrugge

Davidsfonds

27 april

Bloemschikken (lente) – naai-brei-haakcafé

VI³A KVLV

27 april

Verwendag (modeshow – gezellig samenzijn)

VFG

29 april

Ontbijt met fairtrade- en lokale producten (Spikkerelle)

Curieus

9 mei

Reis Zeeland

VIEF

14 mei

Voordracht ‘Wat wordt het warm’

VFG

15 mei

Yogasessie

VI³A KVLV

17 mei

Spreekbeurt Krista Bracke

VI³A KVLV

22 mei

Bezoek aan Hotelschool Kortrijk

Liberale Vrouwen

27 mei

Wandeling met hoevebezoek

Boshout

17 juni

Eindejaarstentoonstelling (oud stationsgebouw)

Gavka

24 juni

Zomerfeest (barbecue)

B. Buurt Het Ganzenhof

