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1. Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering (4 december 2012)
Geen opmerkingen.
2. Mededelingen
- Rita De Coninck is de nieuwe schepen van cultuur. Doordat het ook gemeenteraad was,
kon ze niet aanwezig zijn. De voorstelling van de nieuwe schepen werd daarom
uitgesteld
naar de volgende vergadering.
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- De voorzitters van de sport-, de cultuur- en de toeristische raad hebben collectief ontslag
genomen en hebben een brief geschreven naar de gouverneur met de vraag om de
begroting van 2013 te vernietigen. Ze pikken het niet langer dat de adviesraden niet au
sérieux worden genomen..
- De stad is in de plaats getreden van de cultuurraad door zelf het initiatief te nemen de
cultuurraad samen te stellen.

3. Hersamenstelling Cultuurraad


Aanvaarden lidmaatschap verenigingen – vertegenwoordigers
Via de intentieverklaring in het jaarverslag, hebben 52 verenigingen te kennen
gegeven dat ze in de toekomst nog lid wensen uit te maken van de CURA.
De Lionsclub werd aanvaard als nieuw lid van de cultuurraad. Integenstelling met wat
op de bestuursvergadering werd gezegd, bleek het dossier toch in orde te zijn. Erik
Matthijs zal de vereniging in de toekomst vertegenwoordigen.



Debat om de verkiezingen uit te stellen
Binnen het bestuur was er geen consensus over deze verkiezingen. Sommigen
hebben er dan ook voor gepleit om de verkiezingen uit te stellen:
Argumenten van de voorstanders van de verkiezingen:



De cultuurraad heeft geen fouten gemaakt, de stad wel.



Een praktisch bezwaar; De verkiezingen waren reeds voorzien. Het is weinig
respectvol t.o.v. de leden om de verkiezingen nu af te blazen.



Het is de taak van het nieuwe bestuur om zich over de nieuwe samenstelling te
buigen.



Er zullen geen wijzigen gebeuren aan de samenstelling van de cultuurraad.
Deze raad zal altijd blijven bestaan uit verenigingen en deskundigen.



De sportraad zal eind maart ook opnieuw worden samengesteld.

Argumenten van de tegenstanders van de verkiezingen:


De cultuurraad heeft nog de tijd tot eind juni om de verkiezingen te organiseren.



Er is veel verwarring en er zijn veel onduidelijkheden. Dit zorgt er voor dat we de
verkiezingen niet optimaal konden voorbereiden.



Vrees voor dubbel werk.



De cultuurraad start niet meer van een wit blad.



De stad heeft gevraagd om de verkiezingen pas in april te organiseren. Door de
verkiezingen toch te laten doorgaan, stelt de cultuurraad zich niet echt constructief
op. Nu zal het nieuwe bestuur starten in een conflictsituatie.
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Om uit de impasse te komen, werd de vraag aan de algemene vergadering
voorgelegd en de knoop doorgehakt door de stemming bij handopsteking.Er stemden
3 personen tegen de verkiezingen, 1 persoon onthield zich en alle andere (grof geteld
35) aanwezigen waren voor de verkiezingen.
Alle aanwezige ambtenaren (6 personen) waren tegen de verkiezingen, maar
beschikken niet over stemrecht.


Aanvaarden lidmaatschap deskundigen – verkiezing
Er mogen 10 deskundigen inzake cultuur (1/5 van 52 verenigingen) in de cultuurraad
zetelen.
Omdat er maar 10 geldige kandidaturen (schriftelijk via het aanvraagformulier)
binnen waren, was er geen stemming nodig en moesten de deskundigen zich niet
voorstellen en ook niet motiveren op welk vlak ze deskundigheid inzake cultuur
hebben verworven.
De volgende deskundigen werden in de algemene vergadering van de cultuurrad
opgenomen:
Boute Antoine
Claeys Sandra
Dauwe Gaston
Dellaert Guido
De Coninck Rudy
De Windt Brenda
Haek Dirk
Naudts Charona
Van Cauwenberge
Rita
Van Hulle Marc



Verkiezing van de 13 bestuursleden
Het aantal bestuursmandaten werd door de vorige AV bepaald op 13. Omdat er maar
13 geldige kandidaturen voor bestuurslid(schriftelijk via het aanvraagformulier) werden
ingediend, was er geen stemming nodig.
De volgende vertegenwoordigers van verenigingen en individuen zullen de komende
legislatuur het bestuur van de cultuurraad uitmaken
Bastien-Vanhauwenhuyse Fr.
Boute Antoine
Dauwe Gaston
De Baets Eddy
De Vlamynck Raf
De Windt Brenda
Dellaert Guido

Naudts Charona
Roegiest Dirk

Van Cauwenberge Rita
Van De Woestyne Paul
Van Streydonck Jan
Vandenberghe Jan

Meer dan de helft van de bestuursleden zijn nieuw
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Verkiezing van de bestuursfuncties
Voor alle bestuursfuncties was er maar één kandidaat. Het huishoudelijk reglement
bepaalt dat ze de volstrekte meerderheid van de stemgerechtigde leden van de
algemene vergadering moeten hebben. Dus was er een stemming nodig en werden
de stemformulieren rondgedeeld.



De uitslag van deze stemming was de volgende:
- Voorzitter: Eddy De Baets: 39
- Secretaris: Frida Bastien-Vanhauwenhuyse: 40
- Ondervoorzitter: Guido Dellaert: 43
De drie kandidaten werdenmet ruime meerderheid verkozen.
Paul Van de Woestijne nodigde de nieuwe voorzitter, Eddy De Baets, uit om de
vergadering verder te leiden.Die bedankte Paul voor zijn inzet in de inspanningen en
stelde zichzelf kort voor.
De nieuwe voorzitter is er zich van bewust dat er moeilijke maanden aankomen en
dat er positief overleg zal nodig zijn. Hij wil zich engageren om het verenigingsleven
verder te ondersteunen en wil aftoetsen wat hun noden zijn.

4.

11-juliviering: nieuw concept
De stad Eeklo wil het concept van de 11-juliviering aanpassen. Ze gaven hun
goedkeuring om de bloemenhulde te schrappen en om een nieuw voorstel uit te
werken.
Het is de bedoeling om in de vooravond een leuke activiteit te organiseren en meer
gezelligheid op het Herbakkersplein te creeëren.
Sommige verenigingen (o.a. de Vlaamse houtsnijdersgilde, Femma, …) waren bereid
om hieraan mee te werken. Er zal een e-mail gestuurd worden naar de verenigingen
om te polsen wie er wil participeren.

5.

Actieplan 2013

Dit punt werd wegens technische problemen (beamer deed het niet) verdaagd naar de
volgende vergadering.
6.

Varia en rondvraag


De helft van de aanwezigen verdween na de stemming. Dit is toch wel opvallend.



Er werden vragen gesteld over de financiën van de cultuurraad: o.a. Wie beheert de
financiën van de cultuurraad? Wie heeft de volmacht? Op basis van welke criteria
wordt het geld beheerd?
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen:
- het geld dat de cultuurdienst beheert;
- de werkingsmiddelen van de cultuurraad.
Er is in elk geval nood aan transparantie. Ook feit dat de functie van penningmeester
niet meer bestaat wordt in vraag gesteld.



De vergaderingen moeten in de toekomst efficiënter en professioneler worden
georganiseerd.
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Het gerucht gaat de ronde dat de provincie Oost-Vlaanderen zal snoeien in de
ondersteuning (bv. subsidies, organisatie van tornooien, …) voor harmonieën en
fanfares. Klopt dit?



De toelage voor culturele projecten werd verlaagd van € 5.000 naar € 2.500. Dit geld
zal als volgt verdeeld worden: € 1.500 voor de eerste jaarhelft en € 1.000 voor de
tweede jaarhelft.



Verenigingen kunnen een beroep doen op de volgende subsidies voor de 2de
jaarhelft:
o Subsdies voor projecten (via de cultuurraad)
o Subsidies voor gemeenschapsvormende culturele projecten (via de
cultuurdienst).
In beide gevallen moet de aanvraag voor 1 juni worden ingediend.
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