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 09/03/2020

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

A) Goedkeuring verslag
Verslag is goedgekeurd. Trees heeft om persoonlijke redenen haar ontslag ingediend als lid van de Raad
van Beheer. Wij zijn haar dankbaar voor haar inbreng van de voorbije jaren en sturen haar een
dankkaart.
B) Advies gemeentelijk reglement op ondersteuning buurtfeesten
Als organisator van een wijkfeest, kon men vroeger al gebruik maken van materiaal van de
gemeentelijke uitleendienst. Dit reglement werd nu aangepast en aangevuld met financiële
ondersteuning van 100 euro per jaar in Wielsbekebonnen.
Aanvulling: best minstens 3 maand van voordien aanvragen.
Mits aanpassing hiervan, positief advies.
C) Voorbereiding algemene vergadering (maandag 20 april)
Volgende punten plaatsen we op de agenda:
-

Reglement coproducties/projecten => Sven maakt Powerpointpresentatie

-

Meldingsformulier bij evenementen

-

Herbruikbare bekers

-

Meerjarenplanning Cultuur

-

Advies sporthal/zwembad: impact voor activiteiten van niet-sportverenigingen, bv. ziekendag + korte
uitleg algemeen van het project + stand van zaken + vermelden advies cultuurraad

-

Aankondiging indienen subsidieformulier/samenwerkingsverbanden

-

Aankondiging activiteiten: 11-juliviering, cultuurreis

-

Kans geven aan vereniging om zichzelf voor te stellen (max. 2) + grotere activiteiten

-

Wielsbeke4Life vragen om zich voor te stellen

D) 11-juliviering
Johan Op de Beeck ligt vast als spreker. Voordracht duurt anderhalf uur, dus misschien geen zwaar
programma meer achteraf. JMA ziet het zitten om met jeugdbestuur nadien nog wat muziek te spelen
in de foyer.
Uurschema:
20u: verwelkoming voorzitter
20u05: Voordracht Johan op de Beeck
21u30: Vlaamse Leeuw
Voordien drankje van de gemeente, nadien worden drankbonnen gegeven. (Cultuurdienst kijkt voor
bonnen)
Podiumdelen voorzien voor foyer? Cultuurdienst kijkt hiervoor indien nodig.
De viering wordt in de volgende infokrant geplaatst.

E) Cultuurreis
Alles is ongeveer geregeld. Enkel bezoeken moeten nog bekeken worden.
Al 4 inschrijvingen.
Sven mailt vorige inschrijvingen.
Bus wordt heel dringend aangevraagd.
Reclame op FB, infokrant, vorige inschrijvingen (mail ook naar raad),

F)

Visie op workshops
Naar aanleiding van het annuleren van de recentste wijncursus, wordt gevraagd naar de visie omtrent
workshops. De workshop ‘Oostenrijkse wijnen’ werd namelijk geannuleerd na vraag tot aanpassing
datum en het feit dat er weinig inschrijvingen waren op dit moment.
Er wordt uitgelegd dat voor het cultuuraanbod van de gemeente Wielsbeke gekozen wordt voor een
aanbod aan diverse laagdrempelige activiteiten die kunnen openstaan voor een breed publiek.
Hiermee geven wij vooral prikkels mee aan geïnteresseerden met losstaande workshops, waarna
deelnemers op eigen initiatief zich verder kunnen verdiepen. Ook wordt getracht om de workshops
break-even te draaien.
De cultuurraad vraagt om te onderzoeken of er voor dit aanbod ook samenwerkingen met
verenigingen kunnen plaatsvinden. De cultuurdienst onderzoekt deze piste.
De cultuurraad adviseert ook om zowel het minimum als het maximum aantal deelnemers te
vermelden bij de info over de workshops. Zo is het voor iedereen duidelijk (lesgever, deelnemers,....)

G) Meerjarenplanning
De schepen licht toe welke budgetten naar de socio-culturele dienstverlening en activiteiten gaan. Voor
de verdere meerjarenplanning wordt niet in deze budgetten gesnoeid. Er wordt verder financiële
ondersteuning aangeboden aan alle socio-culturele verenigingen.

De Uitpas wordt uitgewerkt om zo drempelverlagend te werken. Er wordt ook geïnvesteerd in de
kunstacademie rond het domein beeld.
De nieuwe projectsubsidie wil nieuwe initiatieven ondersteunen in hun opstart.
Er wordt gevraagd vanuit de adviesraad deze toelichting ook te brengen op de Algemene Vergadering.

H) Varia
-

Meer vrouw op straat: De cultuurraad kreeg een brief omtrent de nationale oproep om meer
straatnamen te vernoemen naar vrouwen. We dienen eens te kijken hoeveel straten er al vernoemd
zijn naar vrouwen te Wielsbeke. Vermoedelijk maar 1: Zuster Vandorpestraat.

