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1. Opvolging vorig verslag
Verslag is goedgekeurd, geen opmerkingen
2. Financieel verslag
Verrichtingen zichtrekening
o Avelgem Feest: 500 euro minder inkomsten, 2600 euro uitgaven, er
wordt nog een toelage verwacht van 680 euro.
o Cultuurprijzen: 1053 euro voor de trofee (aangekocht voor 6 jaar) en
150 euro voor de winnaars van dit jaar
Verrichtingen spaarrekening
o 3000 euro overgezet naar de zichtrekening
3. Budget adviesraden
Eindafrekening: ‘overtollige’ werkingsmiddelen van de adviesraden moeten
teruggestort worden naar de gemeente. De rekening van de adviesraden kan
maximaal 1.500 euro ‘extra’ bedragen. Uitzondering: GRIS en Seniorenraad.
Als een adviesraad een groot project wil organiseren, kunnen er extra financiële
middelen gevraagd worden aan de gemeente.
Cultuurraad kan en zal advies geven aan de gemeente om de overgedragen
werkingsmiddelen in te zetten voor culturele doeleinden.
4. Nieuws uit het college van burgemeester en schepenen
Spikkerelle: nieuw digitaal geluidsmateriaal in de theaterzaal van Spikkerelle,
vaste vestiaire, sokkel onder foyer van Spikkerelle. AED-toestel aan de
uitleendienst van Spikkerelle (twee andere toestellen bevinden zich op het
sportterrein). Vanaf februari is er gratis WIFI in Spikkerelle (ook in het
Gemeentehuis, Bib,…). Er komt ook een artiestennetwerk zodat artiesten of
organisatoren in Spikkerelle snel en gemakkelijk internet hebben in het CC.
Bibliotheek: kopieerapparaat.
Vanuit de Vlaamse administratie kwam het bericht dat er gemeentelijk 5%
bespaard moet worden op sport en cultuur, en 10% op jeugd. De concrete
toepassing van die besparingen wordt nog bekeken.
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Poëziepad langs de spoorwegbedding van Avelgem naar Zwevegem i.s.m.
Marnixring.
o De kosten worden verdeeld over de gemeentes Avelgem en Zwevegem
en de Marnixring.
o Poëziekunstwerken moeten geconstrueerd worden op gemeentelijke
eigendommen.
o Jaarlijks komt er één werk van een aangestelde curator en één werk van
een schrijfliefhebber.
o Jaarlijks wordt een poëziewedstrijd uitgeschreven waaraan zowel
Avelgemnaars, niet-Avelgemnaars als Nederlanders kunnen deelnemen.
Het winnende werk krijgt een plaats op het Poëziepad, samen met het
werk van de curator.
o Eerste plaatsing van twee poëziewerken: mei 2015. Locatie: waar de
route Pontstraat en de route Kouter richting Heestert elkaar kruisen. Of
aan de vernieuwde site aan het station in Avelgem.
o Cultuurraad kan adviseren om de overgedragen middelen van de
adviesraad aan te wenden voor het project Poëziepad.
Tom Beunens blijft Schepen van Cultuur tot aan het eind van de legislatuur.
VVV is definitief ontbonden. De dienst toerisme vindt vanaf januari 2015
onderdak in Spikkerelle.
Budgetwijziging: Feesteloop ontvangt € 500 meer en het accordeonfestival €
2.500 (anders niet mogelijk in de jaren dat er geen Feesteworp is).

5. Adviesvraag: nieuw voorstel subsidiereglement
Reglement voor culturele verenigingen en muziekensembles is herwerkt tot één
overkoepelend reglement.
De verenigingen ontvingen het nieuwe reglement digitaal. Het formulier wordt
later herwerkt en gecommuniceerd.
Sofie Nuyttens stelt de belangrijkste wijzigingen voor.
Nieuw: het puntenaantal voor een activiteit kan verdubbeld worden indien die
aansluit bij een door het schepencollege vastgelegd jaarthema. De cultuurraad
kan advies geven over het jaarthema, bijvoorbeeld De Grote Oorlog.
Het reglement gaat in vanaf budgetjaar 2016 en wordt dus voor het eerst
toegepast op werkjaar 2015.
De cultuurraad geeft vóór 24/11 advies over het nieuwe subsidiereglement.
Voorlopig geen opmerkingen. Als er toch nog opmerkingen zijn, kunnen die
gemaild worden naar sofie.nuyttens@avelgem.be
6. Aanpassingen verhuurreglement OC’s
De huurtarieven wijzigen niet, maar het reglement wordt afgestemd op het
reglement van de sportdienst.
Concreet komt het erop neer dat de uitzonderingen zoveel mogelijk opgenomen
worden in het reglement (bijvoorbeeld samenwerkingsovereenkomsten met de
gemeente, evenementen die slechts eenmalig worden georganiseerd enz.).
Het nieuwe reglement wordt samen met het verslag naar de verenigingen
verstuurd.
Opmerkingen kunnen tot 1/12 doorgestuurd worden naar
sofie.nuyttens@avelgem.be
7. Activiteiten Cultuurraad: evaluatie Avelgem Feest 12/07/2015
Cultuurprijzen:
o Frans Seynaeve (Koninklijke Harmonie): verdienstelijke medewerker
o GAVKA – expo ‘Ode aan Raveel’: exclusieve activiteit
Weinig respons vanuit de Cultuurraad
Communicatie te laat
Formulieren Cultuurprijzen vroeger verspreiden
‘Gratis’ wordt niet gewaardeerd  kaartenverkoop organiseren via de
verenigingen
Moeilijke datum
Avelgems publiek aantrekken  Avelgemse band uitnodigen
8. Activiteiten dienst Jeugd en Cultuur
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Start nieuwe cultuurseizoen
Open Monumentendag was een succes (stationsgebouw én gebouw van het Rode
Kruis open voor publiek)

9. Activiteiten verenigingen





















GOKA
o Oktober: uitstap Antwerpen
o 20/11: voordracht WO I
o Nieuwe GOKA-publicatie voorgesteld in Spikkerelle
Bijzondere buurt Ganzenhof
o Halloweentocht
o Bioboerderij met spelen
o Kersthappening: er wordt nog een muziekgroepje/koortje gezocht dat
‘kerstambiance’ kan brengen.
o 24/03/15: lezing van Jos Delbeke  samenwerking met andere
verenigingen die begaan zijn met landbouw en milieu.
‘Tope
o 21, 22, 23/11: ‘Knecht van twee meesters’
Philac
o 25/10: zeer geslaagde beurs
Liberale Vrouwen
o Dianamiddag
o Lezing Lieve Blancquaert
OVM
o Lezing Lieve Blancquaert
PASAR
o 11/11: Allemaal mee (Spiere-Helkijn)
o 16/12: diabeteswandeling
o Wandeling Joost Desseyn
o Bezoek aan Antwerpen
o 19/03/15: lezing over e-banking
o 28/03/15: jaarlijks uur van de aarde
o Activiteit met GO! in het Muziekbos
o Pad van de geheimzinnigheid (Ellezelles)
Curieus
o 7/11: optreden Lien en Bart
o 29/11: kaas- en trappistenavond
o 24/12: Rode Kerstactie
Fotoclub Studio Stijn Streuvels
o 14/11: workshop voor niet-leden in Gent
Akriel
o September: tentoonstelling Pompstation Bossuit
Davidsfonds
o 5/10: Versgeperst
o 9/11: Ulrich Libbrecht over Met dank aan het leven
Vrienden van de Molen
o Seizoen 2014 afgesloten (succesjaar)
o Open Monumentendag
Koninklijke Harmonie
o 26/10: eerste prijs concours jeugdharmonieën
o 14/12: concert
Bibliotheek
o Oktober: Bibliotheekweek (samenwerking met de Fotoclub)
o 27/11: lezing Lieve Blancquaert
o Januari 2015: Gedichtendag met poëtisch ontbijt
Sint-Martinuskoor:
o 12/12: opening kerstmarkt
o Kerstconcert in Spiere-Helkijn

9. Varia
26/11: overleg over OC Kerkhove
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Ideeën voor het jaarthema (zie punt 5) kunnen doorgestuurd worden naar
sofie.nuyttens@avelgem.be
Perstips:
o ZWAV-online weekblad: redactie@zwav-nieuws.be - www.zwavnieuws.be
o Blits-regionaal magazine: redactie@blits.eu – www.blits.eu – 0474 89 98
(Pascal Vanelstlande)

Barbara Delft
Secretaris Cultuurraad Avelgem
09 - 11 - 2014
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