C
Culturele Raad

Verslag Algemene Vergadering
Dinsdag 10 maart 2015, 20 uur

Aanwezig: Christian Lagrange, Linda Crommelinck, Jozef Beyaert, Pascale Lauwers, Olga
Vanderplaetse, Catherine Delrue, Ingrid Christiaens, Ilse Houttequiet, Stefaan Buddaert,
Bjorn Dubois, Guy Ketelair, Piet Polfliet, Dirk Decuypere, Eric Marysse, Luc Poignie, Martine
Loncke, Jeannine Vandermeersch, Lucie Verdonck, Marieke Holvoet, Gertie Maes, Irene Van
Looy, Ria Demeyere, Nicole Lavaert, Tom Beunens, Jörgli Maes, Eddy Raepsaet, Barbara
Delft
Verontschuldigd: Steve Kerckhove, Mia Herman, Geert Boudrez, Suzanne De Cock, Nelly
Verhaeghe

1. Eddy Raepsaet, vervanger van diensthoofd Kristl Lambert, stelt zichzelf voor
De aanwezige verenigingen stellen zich ook voor.
2. Opvolging vorig verslag
Geen opmerkingen: goedgekeurd
3. Financieel verslag
Reserve van de adviesraad (€ 11.097) teruggestort naar de gemeente op 31/12/14
Advies van de Cultuurraad om dit bedrag aan te wenden voor culturele doeleinden is
bevestigd door de gemeente.
4. Samenstelling Raad van Bestuur
Luc Baert (penningmeester) en Filiep Vande Wiele (ondervoorzitter) gaven eind 2014
hun ontslag.
Alle leden van de Cultuurraad ontvingen een oproep bij de uitnodiging voor de
volgende AV, maar er kwamen geen kandidaturen.
Ilse Houttequiet stelt zich tijdens de vergadering kandidaat als penningmeester.
Ilse zetelt ook in het bestuur van toneelvereniging ‘Tope, net als Jörgli, de voorzitter
van de Raad van Bestuur. Ilse zetelt echter niet in die functie in de Cultuurraad, wel
als afhankelijke.
De stemronde bevestigt dat Ilse de nieuwe penningmeester wordt.
De Raad van Bestuur plant de overdracht van de rekening met Luc.
5. Nieuws uit College Burgemeester en Schepenen
Brecht Dutillieux vervangt Sofie Nuyttens.
Aangezien de dienst toerisme in de toekomst gevestigd zal zijn in Spikkerelle, wordt
er ook een halftijdse baliemedewerker aangesteld. Voorlopig is dat Lucas Lambrecht.
Poëziewedstrijd van A tot Z liep tot eind februari: in totaal 122 inzendingen. Eind
maart wordt de winnaar bekend gemaakt, eind mei wordt het werk van de laureaat
en de curator geopend. De organisatie van deze wedstrijd gedurende 5 jaar zal in
totaal 10 poëtische beeldende werken opleveren.
In Kerkhove starten archeologische opgravingen. Experten verwachten materiaal van
15.000 jaar geleden te ontdekken. Meer dan 5 jaar zal een stuk fietspad in
Waarmaarde niet beschikbaar zijn. Het onderzoek wordt gevoerd door de Universiteit
Gent en een private partner, die ook de toekomstige ontsluiting zullen onderzoeken.
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Tegen 2016 komt in Heule een erfgoeddepot van de 13 gemeenten in Zuid-WestVlaanderen. Ook Avelgem zal haar erfgoed inventariseren.
Op 9/5 staat de officiële opening van de fietsbrug over de Schelde gepland. Er komt
ook nog een volksopening, eventueel i.s.m. Ubuntu en de Krierecrossers en samen
met ‘Avelgem Feest’. De Raad van Bestuur denkt na over het concept.
Schepen Tom Beunens stelt de plannen voor het evenemententerrein voor. Net voor
of net na de zomer zal het terrein beschikbaar zijn. Met een budget van € 20.000
komen er:
o Zitbanken
o Betonnen zitelementen
o Een publieke barbecue met afdak (aan de ingang van het terrein)
o Fopspeenboom
o Bloemenweide + insectenhotel

6. Adviesvraag reglement uitleendienst
Reglement wordt meegestuurd bij de uitnodiging voor de AV.
Nieuw: o.a. signalisatie voor privégebruik, aanpassing waarborgen, oordopjes +
leeftijdsbandjes worden te koop aangeboden,…
Eddy somt de belangrijkste wijzigingen nog eens op.
Advies: reglement wordt goedgekeurd.
7. Adviesvraag subsidieverdeling
Laatste keer verdeling via oud reglement. Nieuw reglement gaat in werking op 1
januari 2015.
Opmerking: bestuursvergaderingen worden niet aanvaard als activiteiten en zijn dus
geen punten waard.
Landelijke Gilde: we checken eind 2015 of ze al een nieuw bestuur vonden. Zo niet,
wordt de vereniging niet meer erkend.
Nieuw (digitaal) formulier is klaar tegen eind december 2015.
Advies: subsidieverdeling wordt goedgekeurd.
8. Activiteiten Cultuurraad
Cultuurprijzen
o Deadline nominaties is 31 mei.
o Oproep in Info van mei.
o Formulier vind je online op
http://www.avelgem.be/uitinavelgem/nieuws/cultuurprijzen-avelgem en gaat
als bijlage.
9.
-

Activiteiten dienst Jeugd en Cultuur
Cultuurseizoen loopt stilaan op z’n eind.
Uitstap naar Brugge op 29/3.
Vrijdag 5/6: presentatie nieuw cultuurseizoen 2015-2016.

10. Activiteiten verenigingen
Kantclub
o Kantlessen
o Uitstap naar Brugge
VLAS
o Voordracht: de vrouwen van Laken
o Verkeersquiz
GAVKA
o Expo in de bibliotheek n.a.v. Jeugdboekenweek
Conservatorium
o Optreden op 1/4 (Kortrijk) en 4/4 (Spikkerelle): samenwerking met
Conservatorium Kortrijk, Academie Kortrijk en het Symfonisch Orkest
Contempo
o Mei: uitstap
Liberale Gepensioneerden
o Seniorenfeest
o Seniorensportdag
o Voordracht Yakult
Liberale Vrouwen
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o April: voordracht
o Bezoek aan De Boeverij in Bossuit
Davidsfonds
o 24/3: lezing Jos Delbeke
o 26/4: brouwerij Quintine + bezoek aan Lessines
o 28/5: natuurwandeling
o 19/6: zangavond in kerk Bossuit
o 10/12: voordracht “Mama, ik ga naar Syrië”
Boshout
o 22/3: morgenwandeling + ontbijt
o 25/4: dagreis Steenkerke – Duinkerke
o 24/5: lentewandeling
o 19-23/6: expo in Spikkerelle
PASAR
o 28/3: uur van de Aarde – Rugge
o Initiatie GPS + zoektocht
o Mei: uitstap naar Ellezelles
Fotostudio Stijn Streuvels
o Uitstappen naar Nederland en Frankrijk
Curieus
o 31/3: Poolse avond
o 30/4: quiz
o 2/5: reisbeurs
o 3/5: ontbijt in Spikkerelle
‘Tope
o 19/4: culturele reis
o 1/5: ontmoetingsfeest van Open Doek in Spikkerelle
o 5/5: barbecue
OKRA
o 31/3: cursus elektrisch fietsen i.s.m. PASAR + Sportdienst
o 7/4: paasfeest in Spikkerelle
o 2/6: uitstap naar Namen
VFG
o 17/3: sjoelbaktoernooi i.s.m. andere gemeenten
o 28/4: verwendag
o 10/7: verrassingsnamiddag
Gezinsbond Kerkhove
o Lentewandeling
o Sneukelfietstocht
o Paaseierenraap
o 22/5: lezing over pesten i.s.m. Bib Avelgem

11. Varia
In 2015 gaan er extra punten naar activiteiten in het kader van WO I, maar de
algemene subsidiepot verhoogt niet. Als veel verenigingen dus iets organiseren rond
WO I, zal het subsidieverschil ook niet groot zijn. De cultuurraad stelt voor om bij de
gemeente een advies in te dienen om (een deel van) de overgedragen middelen te
besteden aan verenigingen die een extra inspanning leveren om het jaarthema (nl.
WO I) in de kijker te plaatsen.
Barbara Delft
Secretaris Cultuurraad Avelgem
14 – 03 - 2015
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