GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD WIELSBEKE
p.a. speelhuisje, Baron van der Bruggenlaan 15, 8710 Wielsbeke
Tel: 056/67.32.70
cultuur@wielsbeke.be

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER D.D 08/04/2019

Aanwezig: Frederik, Daisy, Maria, Sven, Trees, Nancy, Piet, Luc, Yvan, Annie, John
Verontschuldigd: José
Afwezig:

A) Goedkeuring vorige verslagen
Verslag Algemene Vergadering en Raad van Beheer goedgekeurd
B) Verkiezing voorzitter
Frederik neemt functie van voorzitter op zich. John neemt functie ondervoorzitter over van Yvan.
C) Afgevaardigden werkgroepen, bibliotheek, LOK
-

Multiculturele werkgroep: Is wat stil aan het vallen (enkel nog kooklessen en Wielsbeekse Feesten). Er
kan een open oproep gedaan worden in infokrant. Nancy toont interesse.

-

Erfgoedwerkgroep: John legt de werking kort uit en wil de erfgoedwerkgroep verder voorzitten.
Katrien Vanparys en Monique Claerhout (en Geert Eeckhout onder voorbehoud) zouden verder in de
werkgroep zitten. Yvan toont ook interesse in de werkgroep.

-

Bibliotheek: Nancy, Frederik, Yvan, Piet, Annie zijn vrijwilliger om in de nieuwe adviesraad van de
Bibliotheek te zetelen.

-

LOK: Sven vraagt aantal vergaderingen na. Nancy toont interesse.

-

Leeskring: Geen afvaardiging nodig. Frederik zit wel zelf in leeskring. Mogelijk kijken of dit onder de
werking Bibliotheek kan geplaatst worden.

-

Milieuraad: Luc, Yvan en Trees zitten in Milieuraad: Luc zou Cultuurraad vertegenwoordigen.

D) Werking adviesraad
Adviesraad mag ‘advies op vraag’ geven, maar mag uit eigen houtje ook advies geven. De voorzitter laat weten
dat nieuwe, frisse ideeën altijd welkom zijn. Misschien kunnen de huidige reglementen ook eens onder de loep
gehouden worden.
We kunnen ook eens kijken of de activiteiten die we nu organiseren op een nieuwe manier kunnen
georganiseerd worden, of misschien kunnen we nieuwe activiteiten organiseren (zoals bv. Cultuurmarkt/-dag).
Alle ideeën zijn welkom. Idee van ‘Cultuurmarkt’ wordt positief onthaald. Mogelijk idee kan ook een
‘vrijetijdsmarkt’ zijn, met ook jeugd- en sportverenigingen (dan ook jeugd- en sportraad erin betrekken). Maar
geen verkoopstand, enkel info. Een bar kan voorzien worden, maar enkel bemannen door bv. leden van
adviesraden. Mogelijk idee voor 2020. Eerst contact opnemen met andere adviesraden, dan pas verenigingen
aanspreken.

Ook kunnen we kijken om naar activiteiten van de plaatselijke verenigingen te gaan als steun. Ook blijvend
kijken of we onze socio-culturele verenigingen blijven vertegenwoordigen.
E)

Beleidsplan legislatuur: input/feedback

Gedurende 2019 wordt het gemeentelijk beleidsplan opgemaakt. De cultuurraad kan als adviesorgaan
misschien nog wat input hiervoor geven.
Schepen Daisy benadrukt dat wanneer er input is vanuit cultuurraad dat dit zeker mag doorgegeven worden.
Best in de komende maanden. Natuurlijk wordt bij elke input bekeken wat financieel mogelijk is.
Laagdrempeligheid naar culturele deelname is één van de zaken die kunnen meegenomen worden. Ook kan
gekeken worden of bepaalde subsidies inhoudelijk moeten herwerkt worden om hun functie te versterken.
Misschien kan de cultuurraad nog een advies meegeven. Er wordt gevraagd of de cultuurraad ook af en toe
advies kan geven op bepaalde beslissingen.
F)

Stavaza Cultuurreis

- Reis naar Tervuren en Brussel op 15/06.
- Programma:
Voormiddag: Steegjes treden in het daglicht. (kleine straatjes waar oude beroepen werden uitgeoefend).
Namiddag: Afrikamuseum Tervuren (met mogelijk nog uur vrij in Afrikamuseum)
- Koffie en middagmaal dienen nog vastgelegd te worden.
- Mail + flyer via cultuurdienst. Prijs: € 60 pp Max. 45 inschrijvingen toelaten.
- Sven regelt aanvraag bus aan college + regeling bus.
- Vanuit cultuurraad al volgende inschrijvingen: Piet (2), Yvan (2), John (2), Nancy (mss 2), Daisy (mss 2), Annie
mss, Frederik mss,
- Inschrijvingen van vorig jaar worden voor uitbrengen van infokrant gemaild.
G) Stavaza 11-Juliviering
- Programma: Ivan De Vadder en Gevoel van Jill.
- Sven bekijkt techniek en promotie
Bij verslag AV nog eens vraag voor Juliaan Claerhoutprijs meegeven + subsidieformulieren.
H) Varia
-

Opening Bibliotheek positief ervaren. In namiddag enorm veel volk aanwezig.

-

Overdragen penningmeester: Morgen komen John en Katrien Vanparys nog eens samen voor
afrekening kas. Daarna gaat alles naar Nancy.

-

Koffieconcerten van het Demedtshuis worden weer opgestart.

