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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER D.D 08/03/2021 

 

Aanwezig: Frederik, Annie, Piet, José, Sven, Luc, John 

Verontschuldigd: Daisy, Nancy, Maria 

Afwezig: 

 

A) Goedkeuring verslag 

Verslag wordt goedgekeurd.  

Internationale Dag van de Poëzie: De cultuurdienst kreeg aardig wat gedichten binnen, die op de 

website en mogelijk infokrant worden geplaatst. De raamkunstenares is nu volop bezig met de 

voorbereidingen om de winnende gedichten op de ramen van Den Aert, Bibox en OC Leieland te 

plaatsen  

Nieuws in verband met Erfgoedwerkgroep: zie Varia.  

 

B) Verdeling subsidies relanceplan (deel 2) 

Frederik geeft de berekening mee voor het tweede deel van het relanceplan voor de periode oktober-

december 2020. Het voorstel wordt besproken en aangepast. Sven vraagt nog bijkomende informatie 

aan Samana Sint-Baafs-Vijve en dan kan de berekening voorgelegd worden aan het schepencollege. 

Verenigingen die geen steun aanvroegen, krijgen standaard toch 20 euro steun toegewezen.  

 

C) 11-Juliviering/Cultuurmarkt 

a. 11-Juliviering 

- De vraag wordt gesteld of de cultuurraad nog de 11-juliviering moet organiseren, als er een 

alternatief komt met de cultuurmarkt? Of kan er alternerend gewerkt worden: in jaar A 11-

juliviering, in jaar B Cultuurmarkt. Uiteindelijk wordt besloten in 2021 beide te organiseren.  

- Rik Van Cauwelaert is niet vrij op 9 juli. Luc Haekens heeft geen voordracht die echt gelinkt wordt 

aan de Vlaamse Feestdag. Voorstel om toch beschikbaarheid Luc Haekens op te vragen. Sven 

contacteert ook Bruno De Wever of hij voordrachten geeft. 

- Er wordt geen muzikale intermezzo voorzien voor de 11-juliviering, maar wel iets geboekt voor de 

cultuurmarkt.  

 

 



b. Cultuurmarkt 

- Sven mailt rond 25 maart naar de verenigingen met vraag voor kandidaten Juliaan Claerhoutprijs. 

Wie zelf suggesties heeft, mag deze mailen naar Sven. Indien er dit jaar niet veel inzendingen zijn, 

kan er gekeken worden wie de voorbije edities op de lijst met kandidaten stond. 

- Beeldjes zijn besteld bij Jan Leenknegt, levering tegen half juni. Wordt vermoedelijk door John (en 

Frederik) opgehaald. 

- Mogelijk, indien nodig, kan er gekeken worden om de cultuurmarkt in openlucht te organiseren, 

met OC Leieland als indoor backup.  

- Datum: 12 september in namiddag, met uitreiking Juliaan Claerhoutprijs op zondagavond rond 

17u30. Afsluiten om 18u met optreden.  

- Bij vorige vergaderingen, kwam het idee om ook verdienstelijke bestuursleden in de kijker te 

plaatsen. Vraag is dan welke criteria hiervoor moeten gebruikt worden? Hoeveel jaar moet je lid 

zijn van vereniging? => Misschien kunnen we meer kijken naar verenigingen die x aantal jaar oud 

zijn.  

- Idee: misschien mensen interviewen en dit op video vastleggen. Deze video kan dan tijdens de 

cultuurmarkt worden afgespeeld. Indien technisch niet mogelijk, kan dit ook vervangen worden 

door een fotomontage van de verenigingen met foto’s van voorbije jaren.  

- Kunnen we eigen talent een forum geven? Bv. ieder half uur een bandje. Of met een Vrij Podium 

(mits reservatie?). We organiseren best iets met de nodige variatie (muziek, theater, voordracht,…). 

Plaatselijk talent kan ook misschien workshops geven?  

- Nadenken over aanbod optreden: Misschien comedy? Katrien Verfaille (coronalied) ?  

 

D) Varia 

- John geeft een stand van zaken omtrent de geplande projecten van de Erfgoedwerkgroep: 

o Erfgoeddag is verzet naar 2022 

o Er wordt gewerkt aan een artikel omtrent het archeologisch onderzoek in de Lobeekstraat.  

o Er is een idee om borden met historische info te verspreiden over de gemeente.  

o Sven controleert of er iets is gevonden tijdens het archeologisch onderzoek bij de nieuw 

te bouwen sporthal: UPDATE: er zijn oude restanten gevonden van een middeleeuwse 

boerderij. Niets archeologisch interessant (geen muren of funderingen, enkel paalsporen, 

grachten en grippels.) 

- Frederik stuurde e-mail naar schepencollege waarbij herinnerd wordt aan de vraag van de 

cultuurraad om OC Hernieuwenburg te verfrissen. 

  

Volgende vergadering Raad van beheer: 12 april 2021, vermoedelijk virtueel. 

 

 


