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 08/11/2021

Aanwezig: Maria, Frederik, Luc, Nele Verfaille, Daisy, Annie, John
Verontschuldigd: José, Piet
Afwezig:

A) Goedkeuring verslag
Verslag wordt goedgekeurd.

B) Ontslag penningmeester
Nancy heeft haar ontslag ingediend als penningmeester omwille van medische redenen. Vraag is of er
kandidaten zijn om het financiële over te nemen? Frederik en John zullen dit samen op zich nemen.
Volgend jaar kunnen we misschien bij een Algemene Vergadering (hopelijk maart) een oproep naar
bestuursleden richten.

C) Evaluatie cultuurmarkt
De voorzitter heeft een vragenlijst doorgestuurd naar alle deelnemende verenigingen. Hun reacties zijn
gebundeld en zijn gemengd van positief naar minder enthousiast. Voor sommige verenigingen was dit
initiatief minder geschikt om leden te werven.
Er wordt gesuggereerd om een volgende editie misschien te koppelen met de Wielsbeekse Feesten. Nu
waren er te weinig mensen die langskwamen die niet gelinkt waren aan een vereniging. Misschien kunnen
we dit koppelen aan de jaarlijkse avondmarkt. Mogelijke ideeën zijn om enkel Wielsbekenaren toe te laten
tot de markt bij bepaalde edities of een samenwerking met de sport- en jeugdraad aan te gaan. Begin 2022
kunnen we aan beide adviesraden vragen om hiervoor samen te zitten.

D) Werkingsverslag 2020 Bibliotheek
Zie werkingsverslag in bijlage van dit verslag.
Enkele bevindingen:
In 2020 veranderde de bovenlokale werking van een provinciaal bibliotheeksysteem naar een
ééngemaakt bibliotheeksysteem WISE. Nu zijn we onderdeel van een regio met Midwest-bibliotheken:
1 x 5 euro betalen betekent dat je terecht kunt in alle Midwest-bibliotheken voor een jaar. Hiernaast
kwam dan nog een samenwerking met alle Bart-bibliotheken. Door corona werd het nieuwe

bibliotheeksysteem als afhaalbibsysteem opgestart op 6/04/2020. Intussen hebben al meer dan 1000
mensen hiervan gebruik gemaakt.
-

Jeugdboekenmaand startte beloftevol, maar toen moest alles geannuleerd worden.

Op 29 mei mochten de bibs weer open gaan. Het systeem van afhaalbib bleef echter ook
behouden. Op 24/10 ging alles weer toe, maar de bib bleef met beperkingen open.
-

Weinig schoolbezoeken geweest. Pakketten werden wel op scholen geleverd.

Intussen stapte de bib in op enkele online-toepassingen, zoals Mijn Leestipper, Cloudlibrary
(E-boekentraject van Vlaanderen).
-

Cijfers: zie werkingsverslag

-

Startcollectie Taalpunt voor nieuwkomers en anderstaligen is opgestart.

Allerlei activiteiten waren gepland, maar veel werd geannuleerd door covid. Voorleesweek
werd in alternatieve versie geprogrammeerd.
Eind 2020 vond de voorbereiding plaats van de startcollectie gezelschapsspellen, in
samenwerking met Huis van het kind Wielsbeke.
Conclusie uitleningen: 10189 minder dan 2019 (vermindering van 17,52 procent). Valt goed
mee in vergelijking met andere bibliotheken.
Vraag: zijn de openingsuren nog goed/voldoende? Openingsuren zijn gekoppeld aan de kerk.
We krijgen hier geen klachten over.
-

E)

Er was probleem met de deuren, maar dit is hersteld.

Mobiliteitsraad
Er wordt gevraagd om een afgevaardigde en plaatsvervanger vanuit de cultuurraad aan te duiden voor
de mobiliteitsraad. De mobiliteitsraad zal meerdere keren per jaar samenkomen aangezien mobiliteit
veel besproken wordt.
Luc geeft zich op als afgevaardigde, we vragen Piet als plaatsvervanger
Frederik stelt zich vrijwilliger als variabel lid vanuit de Zonne.

F)

Activiteiten CR 2022
Verplaatst naar volgende vergadering.

G) Reglementen voorgesteld aan adviesraden in september
Er werd gevraagd om een advies te geven op de aanpassingen die werden toegepast op het reglement
van de gemeentelijke zaalverhuur en dranktarieven. Aangezien de gevraagde aanpassingen vanuit de
Cultuurraad werden toegepast, geeft de Cultuurraad een positief advies op het aangepaste reglement.
Wel wordt de vraag gesteld of het tarief van 2 euro als waarborg op de herbruikbare bekers verplicht
is of een tarief dat enkel aangeraden wordt.

H) Aanvraag culturele projectsubsidies
Er kwam één aanvraag binnen voor de culturele projectsubsidies, namelijk vanuit Laudate Laurentius.
De Cultuurraad geeft een positief advies om aan de vereniging een financiële steun te geven voor hun
project ‘Passieconcert in de kerk’ op 13 maart 2022.

I)

Varia
- De vraag wordt gesteld of er Co2-meters uitgeleend kunnen worden? Sven vraagt dit na.
- ‘Senteboas ’s nachts’ was een succes.

Volgende vergadering Raad van beheer: 13 december 2021 in Zaal Mozaïek.

