RAAD VAN BESTUUR ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC)
Datum: maandag 30 september 2013, 20 uur
Plaats: de schepenzaal, stadskantoor
Aanwezig: Eddy De Baets, Frida Bastien-Vanhauwenhuyse, Rita De Coninck, Martine
Vermeire, Jan Van Streydonck, Dirk Roegiest, Guido Dellaert, Paul Van De Woestyne,
Antoine Boute en Annemieke Pieters
Verontschuldigd: Jan Vandenberghe, Greet Melis, Joke De Keyser, Aureel Heirman,
Patrick Mahieu, Rita Van Cauwenberge, Raf De Vlamynck en Charona Naudts.
Verslaggever: Annemieke Pieters
AGENDA:
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6.

Goedkeuren verslag vorige vergadering (2 juli 2013)
Evaluatie 11-juliviering
Gezamenlijk evenement sport-jeugd-cultuur
Meerjarenplanning 2014-2019
Voorstel nieuw subsidiereglement
Varia en rondvraag

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (2 juli 2013)
Gaston Dauwe was wel aanwezig op 2 juli. Dit zal worden aangepast.
Verder waren er geen opmerkingen en werd het verslag unaniem goedgekeurd.
2. Evaluatie 11-juliviering
2.1. Evaluatie van de werkgroep
Er werd een werkgroep1 opgericht om de 11 juliviering nieuw leven in te blazen.
Er werd een nieuwe naam (Eekloverdag), een nieuw concept (brunch-fietstochtverenigingenmarkt-optreden) en een nieuwe datum (zondag 7 juli) ingevoerd.
Op 12 augustus werd de 11 juliviering 2013 al geëvalueerd door de werkgroep en een
aantal van de betrokken verenigingen. Hieronder vindt u een overzicht van de
belangrijkste bevindingen:
 Er moet vroeger gestart worden met de voorbereiding van dit evenement.
 Op vlak van communicatie waren er heel wat tekortkomingen. Volgend jaar moet er
zeker beter over Eekloverdag gecommuniceerd worden.
1

In deze werkgroep zaten Jan Van Streydonck, Eddy De Baets, Frida Bastien-Vanhauwenhuyse, Cultuurcafé Bakkerei,
Veerle De Bock en Annemieke Pieters
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Evaluatie van de diverse programmaonderdelen:
o De brunch: Er namen 100 personen deel aan de brunch. Dit was zeker een
positieve start van de dag
o De fietstocht: Er fietsten maar + 45 personen mee. De deelnemers vonden
de fietsroute wel geslaagd. Het moment van aankomst en van de
prijsuitreiking lagen dicht bij elkaar. Daardoor bleven alle deelnemers om
hun prijs af te halen.
o Verenigingenmarkt: Een tiental verenigingen stelden hun werking voor aan
de kraampjes. Het aantal bezoekers lag echter bedroevend laag. Dit was
jammer.
o Het optreden van Obi’As werd gesmaakt door het publiek.
De afrekening ontbreekt nog steeds. De cultuurdienst zal deze doorsturen.

De werkgroep wil volgend jaar graag verder gaan op de ingeslagen weg. Er moet
uiteraard wel bijgestuurd worden op vlak van de inhoud en de communicatie.
De werkgroep wil ook alle vrijwilligers en verenigingen bedanken voor hun medewerking.
2.2. Evaluatie van de RVB
 De vraag kwam om meer inhoud aan de 11 juliviering te geven. Er waren veel
activiteiten maar een duidelijke link naar de Vlaamse taal en cultuur en de Vlaamse
voorvechters ontbrak.
 Een cultuurmarkt in de zomer werkt niet.
 Is de stad niet verplicht om een ‘officieel gedeelte’ in te richten n.a.v. de 11
juliviering?
 Het programma eindigde dit jaar om 19 uur. Sommigen vonden dit veel te vroeg.
 Er is geen consensus om de 11 juliviering steeds op een zondag te organiseren.
Eén van de tegenargumenten was dat 21 juli toch ook niet op een andere dag
wordt gevierd.
 Er kwamen ook twee nieuwe voorstellen:
o Taptoe met een 4- tal muziekkorpsen uit de streek + smullen van Vlaamse
streekgerechten.
o ’s Middags een activiteit voor de families en ’s avonds iets voor de jongeren.
3. Gezamenlijk evenement sport-jeugd-cultuur
Op vraag van het college werd nagedacht om de bestaande prijsuitreikingen (de prijs voor
cultuurverdienste, de trofee voor sportverdienste en jong geweld) te bundelen. Het doel
hiervan was kruisbestuiving stimuleren en besparen.
Rond deze denkoefening werden twee vergaderingen georganiseerd:
Op 8 juli werd er gebrainstormd en werd er een voorlopig voorstel op papier gezet. De wil
was er wel maar het ideale concept was er nog niet. Dit voorstel werd voorgelegd aan de
betrokken adviesraden.
Op de vergadering van 9 september werd pijnlijk duidelijk dat de raden geen vragende
partij zijn en dat dit geen voorstel (idee) is vanuit de basis. De diensten willen wel
veranderen maar zoeken nog naar een goed scenario. Goede voorbeelden van zo’n
gezamenlijke prijsuitreiking bestaan er immers niet.
Er werd daarom beslist om dit idee voorlopig af te voeren en de bestaande
prijsuitreikingen te behouden. Concreet betekent dit dat de prijs voor cultuurverdienste
2013 op 19 januari 2014 zal worden uitgereikt in CC De Herbakker.
Er zal gevraagd worden aan de leden van de AV om uiterlijk op 1 december hun
kandidaten voor te dragen.
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4. Meerjarenplanning
Zie PowerPoint cultuurdienst.
De leden van de ARC vonden nog een aantal typfouten en wezen op rare zinsconstructies
(bv. de stad ondersteunt de cultuurdienst). Verder merkte ze op dat de stad het STAPprincipe hoog in het vaandel draagt maar dat dit niet echt zichtbaar is in de realiteit.
Verenigingen moeten zich nu naar het stadskantoor begeven voor vergaderingen. Dit ligt
niet in het centrum en daardoor wordt het gebruik van duurzame verplaatsingsmiddelen
niet echt gestimuleerd.
5. Voorstel nieuw subsidiereglement
De culturele verenigingen krijgen nu geen financiële steun voor hun werking. Dit in
tegenstelling tot de sport- en jeugdverenigingen. Er was enkel een reglement voor
culturele projecten. De totale subsidiepot (nl. € 2.500) was klein voor het aantal
verenigingen (55). Meer dan een aalmoes konden verenigingen dus niet ontvangen.
Daarom werd er een nieuw subsidiereglement uitgewerkt. Hierbij zouden alle verenigingen
een gelijke kans hebben om een (basis)subsidie voor hun werking te ontvangen.
Dit voorstel kan echter alleen werken als de stad ook bereid is om de subsidiepot voor de
culturele verenigingen te verhogen. De ARC heeft daarom de vraag gesteld om € 12.500
te voorzien i.p.v. € 2.500. In volle crisistijd is dit geen evidentie … maar het bestuur
gelooft er in dat het met een degelijk dossier en wat lobbywerk misschien toch lukt.
Het nieuwe subsidiereglement zal het werkjaar van de verenigingen volgen.
Een werkjaar start op 1 september (2013) en eindigt op 31 augustus (2014). Eind
september (2014) zouden de verenigingen hun dossier voor het bekomen van een
subsidie moeten indienen bij de cultuurdienst. Deze subsidies zouden berekend worden op
het voorbije werkjaar.
Om de administratieve overlast voor de verenigingen te beperken, zal het jaarverslag
gekoppeld worden aan het subsidiedossier.
Er kwamen nog een aantal vragen en opmerkingen bij verschillende delen van het
reglement.
 Basissubsidie
o Verenigingen die regelmatig aanwezig zijn op de AV zullen hiervoor worden
beloond
o De keerzijde van de medaille is dat een vereniging wiens vertegenwoordiger
drie keer op rij afwezig is zonder plaatsvervanger, zijn recht op subsidies
kan verliezen. Dit moet misschien nog eens herbekeken worden.
 Ledenaantal
o Hoe groter de vereniging, hoe meer kosten.
o De verenigingen zullen hun ledenlijst bij de aanvraag moeten voegen.
 Ledenactiviteiten
o Het voorstel maakte geen onderscheid tussen verenigingen die 6 of 30
activiteiten organiseren. De verenigingen waren enkel verplicht om meer dan
5 ledenbijeenkomsten te organiseren.
De leden van RVB vroegen om dit te nuanceren. Er kwam een voorstel om
1 punt per activiteit te geven. Anderen vonden dat dit bedrag toch begrensd
moest worden op 30 punten. Het compromis was de onderstaande
schaalverderling.
 5-10 activiteiten: 5 punten
 10-20 activiteiten: 10 punten
 20-30 activiteiten: 20 punten
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 Meer dan 30 activiteiten: 30 punten.
o Voorlopig wordt er in het subsidiereglement geen rekening gehouden met de
grootte van het bedrag van de ledenbijdrage. Er moet in de toekomst
verder worden opgevolgd of dit al dan niet nodig is.
o Bestuursvergaderingen tellen niet mee als ledenactiviteit.
Podiumactiviteiten:
o Het gaat hier om activiteiten die toegankelijk zijn voor een breed publiek
(bv. optredens, sprekers, …)
o Er moet duidelijk omschreven worden welke activiteiten wel en niet in
aanmerking komen
Participatie
o Stimulansen geven aan de verenigingen om:
 Aanwezig te zijn op de vergaderingen van de AV
 Mee te helpen aan activiteiten van de ARC of de cultuurdienst.

Volgende stappen in dit dossier:
 Goedkeuring vragen aan de AV (op 7 oktober)
 Goedkeuren van het concept door het schepencollege (op 8 oktober)
 Goedkeuren van het budget (zie gemeenteraad december)
 Uitschrijven van het regelement + het opmaken van een aanvraagformulier
 Terugkoppeling naar de AV

6. Varia en rondvraag






De Meetjeslandse Schaakvereniging (MSV) heeft een aanvraag gedaan om lid te
worden van de AV van de ARC. Ze voldoen aan alle voorwaarden en kunnen dus in
principe toetreden. Deze aanvraag zal nog voorgelegd worden aan de AV op 7/10.
De volgende AV op 7/10 valt samen met de toneelvoorstelling op de Kaaifeesten. Er
werd voorgesteld om de vergadering daarom al om 19 uur te laten starten.
Nieuw logo ARC. De grafische vormgever had een aantal voorstellen gemaakt voor
een nieuw logo. De meerderheid was voorstander van dit ontwerp:

Het bladje moet wel nog vervangen worden door een Eikenblad. Ook tekst moet
wijzigen in: “Adviesraad voor Cultuur Eeklo” en het lettertype moet worden
aangepast. Er was ook een voorstel om het bestaande logo te behouden.
Sommige leden waren benieuwd naar de stand van zaken i.v.m. het Jeneverhuis.

Bijlagen:
1. PowerPoint Meerjarenplanning
2. PowerPoint nieuw subsidiereglement
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