GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD WIELSBEKE
p.a. Sociaal Huis, Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke
Tel: 056/67.32.70
cultuur@wielsbeke.be

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER D.D 10/02/2020

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

A) Goedkeuring verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.

B) Advies straatnaam
Beter geen extra straten laten starten met ‘molen-‘. Voorstel om lijst door te geven, met voorkeurstraat
Worden naar voor gebracht:
1.Teerlingkotstraat
2.Koutermolen
3.Staakmolenstraat
4.Maalderijstraat
5.Oliemolenstraat
6.Wiekenstraat
Lijst met extra namen bijhouden.

C) Advies erkenningsaanvraag vereniging
Positief advies

D) 11-juliviering
Eerste artiesten waren te duur, Tweede optie (Christophe Deborsu en vrouw) kan niet qua datum.
Jean-Marie Dedecker werd ook gevraagd, maar neemt geen lezingen meer aan.
Frederik zocht wat sprekers op: Luc Haelens, Johan Op de Beeck, Tim Pauwels of Frédéric Deborsu.
Voorkeur gaat uit naar Johan Op de Beeck over de Belgische Revolutie van 1830. 2 de keuze: Tim
Pauwels. Sven contacteert ReadMyLips

Muzikaal programma: indien programma maar een uur duurt, wordt er nog gekeken voor muzikaal
programma? Of misschien kijken voor muzikaal gedeelte voordien, in pauze en na voorstelling in foyer.
Kijken voor Wielsbeekse talent? Piet heeft al geïnformeerd bij JMA en houdt ons op de hoogte.

E)

Meerjarenplanning
Wordt uitgesteld

F)

Kasverslag 2019
Nancy overloopt de verschillende in- en uitgaven.
Het was niet volledig duidelijk hoe de verdeling van de subsidies voor de samenwerkingsverbanden in
elkaar zat.
Op zich mogen de subsidies van Vlaanderen Feest en gemeente voor 11 juliviering gecombineerd
worden.

G) Cultuurreis
De prospectie is gebeurd richting Zeeland.
Programma:
7u Verzamelen
7u15 vertrekken aan kerk Wielsbeke
9u15 Aankomen in Polderhuis (Westkapelle): Koffie met gebakje
9u45 Bezoek Polderhuis (museum over bevrijding Westerschelde): verdelen in 3 groepjes van 15
(kostprijs: 4,5 euro)
11u Dijkwandeling naar uitkijkpunt over Westerschelde (ongeveer 2 km): kan via hellend vlak of trap (2
verschillende wandelingen)
11u30: Bus naar Oostkapelle
12u: Restaurant: afspraak voor aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht (keuze) en dessert (incl 2 dranken)
voor 29,5 euro pp
13u45: vertrek met de bus naar Middelburg
14u30: Alternatief 1: rondvaart met open boot (50 min)
16u-16u15: gidsbeurt in Middelburg
17u15: vrije tijd (met voor wie wil: wandeling met Luc)
18u30: vertrek bus

Alternatief2:
14u30: grotere wandeling
16u30: vrije tijd

17u: boottocht voor wie wil of wandeling met Luc
18u30: vertrek bus

(Ter info: Jazzfestival in Middelburg die periode)
Kostprijs totaal: 48,25 euro. We zouden 50 euro vragen.
Sven maakt brief op voor busvervoer aan gemeentebestuur en probeert nog in infokrant te krijgen.
Datum: Er was vanuit gegaan dat er 21 juni ging gereisd worden, maar het is dan Belgisch
Kampioenschap Wielrennen in Anzegem. Vraag om dan te verschuiven naar 20 ste juni. Indien het niet
past voor de zaken ter plaatse, kan 21ste toch als datum gekozen worden.

H) Varia
Positief advies op reglement culturele projecten
Vraag vanuit werkgroep cultuurreis of er een extra kaart nog verkregen worden waarop de
verrichtingen/betalingen cultuurreis kunnen bekeken worden.
Erfgoedwerkgroep werkt mee met Heemkundige Kring en AD huis voor organiseren West-Vlaamse
Heemdag op 18 april. Deze dag zal ook open staan voor alle Wielsbeekse inwoners. In voormiddag twee
lezingen (Over André Demedts en Over ontstaan bedrijven vanuit het vlas). In namiddag diverse
wandelingen: per deelgemeente 1. Na de wandeling vermoedelijk receptie. Er kan gekozen worden voor
volledige dag of halve dag.

Volgende vergadering: Maandag 9 maart 2020 in Vergaderzaal Sociaal Huis, Hernieuwenstraat 15 te
Wielsbeke.

