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VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING D.D 11/03/2019
Aanwezig: Zie bijlage

1) Verwelkoming door de voorzitter
Voorzitter Dominiek Wemel heet iedereen van harte welkom op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de
Cultuurraad. Dit keer kunnen we spreken van een speciale vergadering want we staan aan het begin van
nieuwe legislatuur (na gemeenteraadsverkiezingen van 2018). Hierdoor dienen de adviesraden heraangesteld
te worden.
Alle verenigingen kregen de vraag om zich weer hiervoor weer op te geven. Hierbij werd ook de vraag gesteld
wie zich kandidaat wou stellen voor Raad van Bestuur Cultuurraad. Deze beheersraad is nodig om het
cultuurbeleid goed in de gaten te houden. Schepen Daisy Haydon is ook altijd aanwezig op deze vergadering.
Dominiek Wemel, de huidige voorzitter van de cultuurraad, laat weten te stoppen na een carrière van 42 jaar,
waarvan 24 jaar als voorzitter.Hij gaat voor een nieuwe uitdaging als voorzitter van het André Demedtshuis. Er
zal dus een nieuwe voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester dienen te worden verkozen (ook Katrien Van
Parys als penningmeester stopt).
De Raad van Bestuur hield zich de voorbije jaren bezig met initiatieven zoals 11-julivieringen, cultuurreizen,
adviezen voor nieuwe straatnamen, subsidiereglement, Juliaan Claerhoutprijs, verenigingenenquête,
erfgoedwerkgroep met nodige activiteiten, leeskring, multiculturele werkgroep. Voor de recentste verkiezingen
werd een brief opgesteld naar politieke partijen met de vraag om adviesraden te blijven erkennen en
ondersteunen.
2) Raad van bestuur
Volgende personen hebben zich kandidaat gesteld:
Frederik Vynckier, Annie Vanlerberghe, Maria Ostijn, Trees Crabbe, José Lerouge, John Moerman, Luc
Delodder, Nancy Van Dycke, Piet Vroman, Yvan Callens
Deze kandidaten werden door de Algemene Vergadering unaniem goedgekeurd.
3) Varia
Tijdens het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op 5 juli 2019 in Zaal Den Aert wordt een nieuwe Juliaan
Claerhoutprijs uitgereikt. Hiervoor zijn we nog op zoek naar kandidaturen. We zoeken
personen/verenigingen/… die op het vlak van het socio-culturele leven belangrijk zijn geweest. Kandidaten van
vroeger mogen ook altijd weer naar voren gebracht worden. Kandidaturen mogen doorgegeven worden aan de
Cultuurdienst (cultuur@wielsbeke.be of Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).
Op het programma van de 11-juliviering zal, naast de uitreiking van de prijs, ook een lezing doorgaan van Ivan
De Vadder. Aansluitend vindt er een muzikaal optreden plaats: ‘Het Gevoel van Jill’.

Op zaterdag 15 juni 2019 vindt ook de jaarlijkse Cultuurreis plaats. Dit jaar wordt onze hoofdstad Brussel
bezocht. Wie interesse heeft, kan dit doorgeven aan de Cultuurdienst.
John Moerman neemt even het woord als ondervoorzitter ten bedankt Dominiek Wemel voor zijn jarenlange
inzet voor het cultuurleven van Wielsbeke. De speech wordt afgesloten met een warm applaus.

