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 3/06/2019

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

A) Goedkeuring verslag
Goedgekeurd
B) Cultuurreis
-

37 personen ingeschreven.
Misschien is het goed om nog ergens eens een Facebookbericht te plaatsen?
Voor aanvang nog eens een herinnering sturen naar de deelnemers (afspraak om 7u30 aan de
kerk in Wielsbeke)
Sven stuurt nog eens een mail naar de busfirma.
Maaltijd wordt genomen in restaurant Jardin Van Gogh, op de plaats waar de wandeling stopt.

C) Juliaan Claerhoutprijs
Volgende personen worden laureaat: Dominiek Wemel en Katrien Vanparys
D) 11-juliviering: praktische afspraken
-

-

-

Uitnodiging werd opgemaakt en zal verstuurd worden naar een contactpersonenlijst
Folders en affiches worden deze week nog gemaakt zodat dit ook kan opgenomen worden in de
gemeentelijke infokrant van juli-augustus
Daisy wordt verontschuldigd die avond, een ander lid van CBS (burgemeester?) zal het welkomstwoordje verzorgen.
Bedanking spreker en muzikante:
o Ivan De Vadder: Vlaamsche Leeuw (t.w.v. €30, Piet zorgt hiervoor)
o Jill: bloemen (t.w.v €30, Annie zorgt hiervoor)
Taakverdeling:
o Klaarzetten:
 Om 10u: frigo’s vullen en tafels en stoelen klaarzetten
 Sven, José, Maria
o Bar: Annie, Piet, John
o Kassa: Frederik en Nancy
o Opkuis: zoveel helpers als mogelijk… Daisy, Piet, John, Sven,…
Niet vergeten!
o Nancy: wisselkassa voorzien (kostprijs dranken €2/3)
o Sven: host(essen) vragen, schuimwijnglazen voorzien

E)

Bibliotheek: werkgroep/adviesraad

De beheerraad van de bib komt nu zo’n tweetal keer per jaar samen. De beheerraad zou worden
opgenomen in de werking van de cultuurraad. Er blijft nog steeds een actieve werkgroep bestaan die de
bib verder ondersteund en helpt bij evenementen, daarnaast kan de cultuurraad het luik ‘advies’ op zich
nemen.
F)

Beleidsplan

Agendapunt wordt voorlopig geschrapt en verplaatst naar een volgend overlegmoment (in september?).
Ondertussen kan er wel al wat (t)huiswerk gemaakt worden: wat kan beter en anders aan de werking van
de cultuurraad? Inhoudelijke invulling van 11-juliviering, evt.cultuurmarkt, activiteitenkalender, subsidies
samenwerkingsverbanden,… (dit alles wel binnen het reeds voorziene budget).
G) Varia
Nieuwe cultuurbrochure zat bij iedereen in de brievenbus!
Volgende vergadering: Maandag 9 september 2019 in Zaal Mozaïek

