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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER D.D 23/08/2021 

 

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

Verontschuldigd: Nancy 

Afwezig: 

 

A) Goedkeuring verslag 

Verslag wordt goedgekeurd. 

 

B) Cultuurmarkt 

a. Inschrijvingen 

- Enkel Rode Kruis heeft zich uiteindelijk nog mee ingeschreven. We hebben 14 standen. 

- Tendens: veel verenigingen zijn nog niet gestart met werking en vinden het daardoor moeilijk om al 

promostandjes op te stellen en speciaal hiervoor te vergaderen.  

- Op zich kunnen verenigingen zich nog inschrijven tot paar dagen ervoor.   

 

b. Organisatie 

- We verwachten dat de kans bestaat dat er meer dan 200 personen tegelijkertijd, inclusief medewerkers 

en verenigingen, in het OC Leieland aanwezig kunnen zijn. We kunnen opteren voor het Covid Safe 

Ticket, maar vrezen dat dit de mensen zal tegenhouden om langs te komen. We houden ons aan de 

gebruikelijke regels: Mondmasker, sociale afstand, en CERM aanvraag. Sven kijkt voor de nodige 

signalisatie. 

- Bar: Sven mailt snel de sport- en jeugdverenigingen met de vraag voor de bardienst tussen 14u en 18u. 

De verenigingen mogen zelf de drankprijzen kiezen en er wordt suggestie gegeven om ook koffie en 

taart te voorzien (aangezien het evenement op zondagnamiddag plaatsvindt). De winst is voor hen, 

indien minder dan € 250 wordt er door de cultuurraad bijgelegd tot dit bedrag. 

- We voorzien 1 gratis bonnetje voor elke standhouder of deelnemer aan een optreden. Dit is enkel goed 

voor een basisconsumptie. 

- Sven en Daisy kijken nog voor goodiebags vanuit de gemeente en Sven kijkt voor kalender en lijst met 

plaatselijke verenigingen. 

- We voorzien micro en ‘tune’ voor aankondigingen optredens in de foyer. John doet de aankondigingen. 



- Wedstrijd: 14-letterwoord ‘uit in wielsbeke’ wordt verdeeld over de tafels van de standen. Sven kijkt 

voor invulformulier en letters. 

- Sven verdeelt taken: Hierbij wordt opgelet dat José en Piet meedoen aan optreden Ware Vrienden. 

Maria en Luc zijn verontschuldigd. Nancy en man Steven kunnen ook meehelpen. 

- Sven mailt alle aanwezige verenigingen met de praktische details. 

 

c. Uitreiking Juliaan Claerhoutprijs 

- We zetten de laatste 2 rijen niet open, zodat er maximum 200 personen binnen kunnen. Hierdoor 

dienen we geen social distancing te handhaven in de eventhall.  

- Terwijl kunnen verenigingen standen afbreken. Tafels worden door technische dienst weggehaald op 

maandag. 

- Bardienst vereniging stopt om 18u. Nadien neemt cultuurraad met hulp PWA over. De aanwezigen 

krijgen na het officieel gedeelte een drankje aangeboden door de gemeente (cava, wijn) en de bar wordt 

tijdelijk nog geopend. De eventuele winst is voor de vereniging die in de namiddag de bardienst deed.  

- Sven bekijkt technisch verhaal. 

- Woordje vooraf door Frederik (bedanking vereniging en woordje uitleg bij laureaat), hierna woord van 

laureaat en afsluitend woord van Daisy met introductie artiest.  

 

d. Promotie 

- Rode Kruis wordt mee op de flyer gezet en klaargelegd in Sociaal Huis. Iedereen is vrij om deze af te 

halen en te verdelen bij lokale handelaars. Vanuit de cultuurdienst is verdeling van de flyers praktisch 

niet meer mogelijk. 

- Het Facebook-evenement is aangemaakt en kan gedeeld worden. Je kunt ook vrienden en kennissen 

hiervoor uitnodigen. 

- De digitale flyer wordt nog gemaild naar de socio-culturele verenigingen waarbij kan gevraagd worden  

om te delen onder de leden. 

- We gaan flyers op de Wielsbeekse Feesten verdelen: kan op de tafels of aan de Uitpas-caravan. 

- Maandag nemen we om 19u een groepsfoto aan het André Demedtshuis. Met behulp van die foto en 

foto Katrien Verfaille maken we dan persbericht op. 

 

C) Advies naam plein Sint-Bavostraat 

Het schepencollege ontving de officiële aanvraag van de Facebookgroep ‘Senteboas, vroeger en nu’  om de naam 

van het plein aan de Sint-Bavostraat te hernoemen naar het Hubert Pauwelsplein. Advies wordt hierover 

gevraagd aan de cultuurraad. 

De cultuurraad geeft een negatief advies: zij willen geen precedenten scheppen. Zo zou na deze beslissing 

iedereen kunnen vragen om een straat of plein naar een persoon te noemen. Ze stellen wel voor om een mooie 

gedenkplaat op te stellen aan het plein, waarbij uitleg wordt gegeven over Hubert (inclusief foto) waarbij wordt 

aangetoond wat hij voor de gemeente heeft betekend.  

 

 



D) Varia 

a. Projectsubsidies 

In 2020 werd het nieuw gemeentelijk reglement voor culturele projectsubsidies opgesteld en goedgekeurd. De 

coronacrisis zorgde er echter voor dat een eerste aanvraag niet kon worden behandeld. Deze aanvraag werd 

opnieuw ingediend, maar de timing klopt niet volledig met wat er in het reglement is opgenomen. 

 

Voorstel om begin september een algemene oproep te lanceren naar de verenigingen, met de vraag om een 

project door te geven tegen eind september. Op de cultuurraad van oktober kan dit dan behandeld worden. 

 

b. Uitpas 

Tijdens het weekend van de Wielsbeekse Feesten wordt de Uitpas in Wielsbeke gelanceerd. Vanaf maandag 6 

september kan deze aangekocht worden voor € 3 in het gemeentehuis, dienst vrije tijd, bibox en sociaal huis. De 

gemeentelijke diensten zijn nu volop bezig om alles tijdig gereed te hebben voor de start. 

 

c. Cultuurprogrammatie OC Leieland 

De cultuurprogrammatie voor OC Leieland seizoen 2021-2022 is klaar en wordt begin september overal bedeeld. 

Vanaf 1 september kunnen tickets aangekocht worden via Ticketwinkel. Ook kan daar ingeschreven worden voor 

de verschillende workshops. Meer informatie op www.wielsbeke.be/cultuur. 

 

Volgende vergadering Raad van beheer: 11 oktober 2021 in Zaal Mozaïek. 

  

 

 

 

http://www.wielsbeke.be/cultuur

