C
Culturele Raad

Verslag Algemene Vergadering
Woensdag 21 mei 2014, 20 uur
GC Spikkerelle

Aanwezig:
Guy Ketelair, Dirk Decuypere, Carole Coetsier, Lucie Verdonck, Stefaan Buddaert, Jozef
Clarysse, Bjorn Dubois, Johan Baert, Suzanne Decock, Nicole Lavaert, Karolien Van
Branteghem, Piet Polfliet, Luc Poignie, Johan Vantieghem, Eric Decroubele, Dimka Depuydt,
Martine Loncke, Ilse Houttequiet, Jörgli Maes, Luc Baert, Barbara Delft, Philippe Vanden
Broeck, Catherine Delrue, Jeannine Van Germeersch, Nelly Verhaeghe, Gertie Maes, Sofie
Nuyttens, Tom Beunens
Verontschuldigd:
Mia Herman, Ria Demeyere, Geert Boudrez, Nele Delrue, Jozef Beyaert, Marieke Holvoet,
Caroline Vercruysse, Sandra Platteau
__________________________________________________________________________
1. Opvolging vorig verslag
Verslag is goedgekeurd, geen opmerkingen
2. Financieel verslag
Verrichtingen zichtrekening
o - € 179,90 (voorjaarsreceptie)
o - € 6 (bankkosten)
Verrichtingen spaarrekening
o + € 5 (rente)
Vraag of de Cultuurraad de spaarrekening kan aanspreken om extra subisidies te
geven aan verenigingen die activiteiten organiseren n.a.v. WO I. Het bestuur wil
echter vermijden dat de Cultuurraad optreedt als extra subsidieorgaan. Dit om
het ontstaan van verschillende “subsidiepotjes” en willekeur / onduidelijkheid
tegen te gaan.
3. Nieuws uit het college van burgemeester en schepenen
Kerk Bossuit: opening 13 juli. Voormiddag: plechtig gedeelte met kunstenares /
namiddag: gedeelte waarbij inwoners van Bossuit en Avelgem betrokken worden.
Momenteel is er nog geen reglement opgesteld, aangezien de aanvragen tot
gebruik heel divers zijn. Ook met de bouw van het sanitair blok wordt nog even
gewacht. Elektriciteit kan voorlopig afgetapt worden bij de carrosserie naast de
kerk. De sleutel van de kerk is te verkrijgen bij de balie in het gemeentehuis.
Opmerking: er moet extra aandacht gaan naar het betrekken van de lokale
inwoners bij de activiteiten in de kerk.
Pastorij Bossuit: lagere school van Bossuit neemt er in het schooljaar 2015-2016
zijn intrek (tijdens de renovatie van de school). Vanaf 30 juni 2016 is het
gebouw opnieuw vrij.
Stad Kortrijk voorziet geld voor een erfgoeddepot in de streek. Verschillende
gemeentes kunnen daarin participeren.
Er komt misschien een cultuurpad in de streek van Zwevegem. Avelgem bekijkt
of de gemeente hieraan kan bijdragen.
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4. Adviesvraag: aanpassingen verhuurreglement
Zal binnenkort geüpdatet worden. Agendapunt wordt verplaatst naar de
volgende Algemene Vergadering.

5. Activiteiten Cultuurraad: Avelgem Feest en de Avelgemse Cultuurprijzen
12 juli: Avelgem Feest
o Zelfde formule als vorig jaar. Nieuw: uitreiking Avelgemse Cultuurprijzen
o Programma
Uitreiking Cultuurprijzen
Doorlopend: kaasbordjes en streekbieren
Optreden Tony en de Hangmatten
Napraten / dansen
o Optreden is gratis. Reserveren voor de kaasbordjes kan bij Sofie Nuyttens
(sofie.nuyttens@avelgem.be)
o Flyers en affiches worden bezorgd (ook elektronisch)
o De cultuurraad roept vrijwilligers op voor Avelgem Feest. Wie wil
meewerken aan dit evenement, kan een mailtje sturen naar Barbara
Delft (barbara.delft@gmail.com)
-

Avelgemse Cultuurprijzen
o Reglement en aanvraagformulier is te bekomen bij de gemeentelijke dienst
Jeugd en Cultuur en online raadpleegbaar:
http://www.avelgem.be/uitinavelgem/nieuws/eerste-avelgemsecultuurprijzen-dien-nu-een-kandidatuur-in
o Deadline: maandag 16 juni om 9 uur
o Elke vereniging of persoon kan maximaal één kandidatuur indienen. De
vereniging of persoon kiest dus een laureaat voor één van de drie
categorieën:
 1: vrijwilliger of medewerker
 2: exceptionele activiteit
 3: bijzondere culturele of artistieke prestatie
o De kandidatuur heeft betrekking op het voorbije werkjaar (1 juli 2013 – 31
mei 2014).
o De laureaat moet gedomicilieerd zijn in Avelgem of lid zijn van een erkende
Avelgemse culturele vereniging.
o Het aanvraagformulier wordt vergezeld van bewijsmateriaal
(krantenartikels, verwijzingen naar websites enz.) en ingediend bij de
gemeentelijk dienst Jeugd en Cultuur.
o Ook jubilerende verenigingen worden tijdens de uitreiking in de bloemetjes
gezet.
o De eerste editie zal geëvalueerd worden in de Algemene Vergadering van
de Cultuurraad.

6. Activiteiten dienst Jeugd en Cultuur
Momenteel: expo GAVKA
Vrijdag 6 juni: presentatie van het nieuwe cultuurseizoen
Week van 11 juli: verschillende feestelijke activiteiten:
o 20 jaar speelpleinwerking
o Opening tentoonstelling Amateurkunsten in Bossuit
o Opening kerk Bossuit
7. Activiteiten verenigingen
 Akriel
o13/9: opening laatste tentoonstelling in het Pompstation van Bossuit
 GAVKA
oExpo in Spikkerelle tot 25/5
 KVLV
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oBezoek aan kruidentuin
oWandeling en brunch
oOm de 2 weken in de zomermaanden: fietstocht
Contempo
oEerstvolgende activiteit op 3/6
Curieus
oEerstvolgende activiteit in september
Fotoclub Studio Stijn Streuvels
oBestuurswissel: wachten op planning van activiteiten
Philac
oEind oktober: eerste activiteit
Liberale Vrouwen
oJuni: bezoek aan Diksmuide
Vrienden van de Molen
oApril: start seizoen
o6/7: Molenbuurtfeest
Markant
o16/6: voordracht “Dame blanche”
Conservatorium
o22/5: toneelvoorstelling
GOKA
o21/6: uitstap naar Aalst
Gezinsbond Waarmaarde
o9/6: fietstocht langs boerderijen
PASAR
oOpening kerk Bossuit
o14/8: wandeling WOI
Boshout vzw
oJuni: wandeling Gavers (met bezoek aan bijenhal)
o22/6: eetfestijn (einde seizoen)
Davidsfonds
o17/6: muzikale zomeravond Kerk Bossuit
14-5/7: zoektocht
Sint-Martinuskoor
oAvelgem zingt
o10/10: uitstap naar Kortrijk
Bijzondere Buurt Ganzenhof
oJaarlijkse barbecue (afsluiter van het seizoen)
ospeelstraat
Tope
o6/7: zomerbarbecue voor de leden
VFG Avelgem
o11/6: 2de verwendag
o28/9: jaarlijks ontbijt

8. Varia
Pompgebouw Bossuit: weinig warm water. Probleem wordt bekeken.
Kookinstallatie uit het Pompgebouw wordt sowieso behouden / verplaatst naar
een andere locatie bij herdefiniëring van het gebouw.
Aanvraag data (VFG) bij Spikkerelle: bepaalde data waren al bezet terwijl de
vereniging die zaal maandelijks huurt. Sofie bekijkt de reden.
Pascal Van Overmeire maakte een CD (“Een Zandloper”) i.s.m. Kom Op Tegen
Kanker en Rode Kruis Ronse; CD is gratis te verkrijgen in het Medisch Centrum
Avelgem.

Barbara Delft
Secretaris Cultuurraad Avelgem
25 - 05 - 2014
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