ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC)
Datum: maandag 7 oktober 2013, 19 uur. De vergadering werd een uur vervroegd, zodat
de leden nadien nog naar de theatervoorstelling op de Kaaifeesten konden gaan.
Plaats: halfronde zaal, stadskantoor
Aanwezig/verontschuldigd: zie aanwezigheidslijst.
Verslaggever: Annemieke Pieters
AGENDA:
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8.

Goedkeuren verslag vorige vergadering (2 juli 2013)
Toelichting COMEET: start-to-cultuurraad
Mededelingen
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Meerjarenplanning 2014-2019
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Vastleggen datum volgende vergadering
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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (2 juli 2013)
Geen opmerkingen
2. Toelichting COMEET: start-to-cultuurraad
Zie PowerPoint Stefanie De Pauw in bijlage 1.
Punten die naar voor kwamen in het debat na de voorstelling:
- De verhouding (aantal afgevaardigden van verenigingen/deskundigen) in de Algemene
Vergadering wordt best ook toegepast bij de bestuursorganen.
Op die manier wordt de representativiteit gewaarborgd.
- Vragen vanuit verenigingen moeten beter worden opgevolgd. In het verleden duurde het
twee jaar vooraleer Femma Oostveld een antwoord kreeg op hun vraag i.v.m. de
vergaderlokalen.
Er werd afgesproken dat verenigingen hun vragen best doorspelen aan
de cultuurdienst en het DB. Zij kunnen hier al aan werken en zullen er naar streven om
de vragen binnen een redelijke tijdspanne te behandelen. Wachten tot de volgende
AV betekent immers tijdsverlies.
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3. Mededelingen
- Verlenging COMEET
De projectvereniging COMEET moet verlengd worden voor de komende 6 jaar.
De 13 betrokken gemeenten en steden moeten deze verlenging goedkeuren en hiervoor
ook de nodige middelen voorzien (nl. € + 7.500/jaar). In Eeklo wordt dit dossier op
8 oktober besproken. COMEET ondersteunt de cultuurdiensten en de cultuurraden.
Het DB heeft proactief een advies geschreven aan het stadsbestuur met de vraag om
de verlenging van deze projectvereniging goed te keuren.
- 11 juliviering = Eekloverdag
Er werd een evaluatie gemaakt van het nieuwe concept, de nieuwe datum en de nieuwe
naam. De volgende punten werden aangehaald:

De meerderheid is voorstander om de 11 juliviering op een zondag te
organiseren. Op die manier kan men gezinnen aantrekken.

De link met de Vlaamse taal en cultuur en de Vlaamse voorvechters was dit
jaar niet zichtbaar. Volgend jaar moet hier meer aandacht voor zijn.

Het was jammer dat de verenigingenmarkt weinig bezoekers aantrok.

De communicatie moet beter. In 2013 is er te weinig en te laat over dit
evenement gecommuniceerd.
- Gezamenlijke prijsuitreiking sport-jeugd-cultuur
Het college gaf de opdracht om te onderzoeken of de prijsuitreikingen van de
sectoren sport, jeugd en cultuur gebundeld konden worden.
Er is een poging gedaan om met de betrokken raden een concept te ontwikkelen.
Dit bleek echter niet zo evident.
De grootste struikelblokken zijn:
 De jarenlange tradities die er reeds bestaan m.b.t. deze
prijsuitreikingen/huldigingen;
 Een aantal praktische aspecten: o.a. duur van de viering, receptie voor 500
personen, …
 Tijdsgebrek
Het bestuur heeft daarom besloten om voorlopig alles bij het oude te laten. De prijs
voor cultuurverdienste 2013 zal uitgereikt worden op zondag 19 januari 2014 om
11 uur. Er wordt aan de verenigingen gevraagd om hun kandidaten tegen 1 december
per brief voor te dragen. Gelieve ook nog eens te checken bij de genomineerde of hij of
zij wel akkoord is.
Als de stad een goed concept heeft voor een gezamenlijke viering, is de ARC zeker bereid
om nog eens rond de tafel te gaan zitten.
- Nieuwe verkiezingen
Er kunnen nog 3 deskundigen met stemrecht worden opgenomen in de AV en er is nog
één vacature voor de RVB.
Geïnteresseerde deskundigen die nu nog geen stemrecht hebben in de AV en personen
die een functie in de RVB ambiëren, kunnen zich kandidaat stellen.
Let op! Voor de mensen die nu al in de AV of RVB zetelen verandert er niets. Zij blijven
automatisch lid.
De kandidaturen moeten tegen 1 december schriftelijk (via het invulformulier) worden
ingediend. De verkiezingen zelf zullen op 9 december georganiseerd worden.
- Nieuw lid
De Meetjeslandse Schaakvereniging (= MSV) heeft een aanvraag gedaan om lid te
worden van de ARC. De vereniging was vroeger aangesloten bij de sportraad maar werd
geweerd omdat schaken niet op de lijst staat van erkende sporten van Bloso. Daarom
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richt de MSV zich nu tot de Adviesraad voor Cultuur. Het bestuur oordeelde dat de
vereniging voldoet aan de voorwaarden en verwelkomt hen bij de ARC.
4. Gezamenlijk evenement sport-jeugd-cultuur
zie punt 3: mededelingen

5. Meerjarenplanning 2014-2019
Zie PowerPoint in bijlage 2.

Vragen over de meerjarenplanning zijn steeds welkom op de cultuurdienst.
Sommige leden waren toch wat ongerust over de nieuwe plannen rond het luik toerisme.
Het toeristisch infokantoor zal in de toekomst waarschijnlijk verdwijnen uit het
vredegerecht.
De piste die nu op tafel ligt is:
 Het inrichten van een infopunt in het centrum van Eeklo (bv. in de
bibliotheek). Dit punt kan informatie verschaffen aan de toeristen en is vlot
bereikbaar met het openbaar vervoer.
 Het inrichten van een infokantoor in de Huysmanhoeve.
De leden van de AV willen nauw bij dit dossier betrokken worden.
6. Voorstel nieuw subsidiereglement
Zie PowerPoint in bijlage 3
Het bestuur heeft het concept voor een nieuw subsidiereglement voorgesteld. Een
belangrijk uitgangspunt is dat alle verenigingen een gelijke kans maken op een
(basis)subsidie. Daarnaast wil het bestuur verenigingen die extra inspanningen doen (bv.
het organiseren van podiumactiviteiten, inspanningen leveren om bijzondere doelgroepen
te betrekken, meehelpen bij activiteiten van de cultuurdienst of ARC, …) ook belonen.
Om niet alleen aalmoezen (nl. € 2.500/55= € 45) te kunnen geven, ijvert het bestuur bij
de stad om het subsidiebedrag voor de culturele verenigingen te verhogen naar € 12.500.
De aanwezige leden waren sceptisch maar gaven het bestuur toch hun zegen.
Bij het overlopen van het reglement kwamen er nog een aantal opmerkingen:
- De bestuursvergaderingen tellen niet mee als ledenactiviteiten.
- Er is nog onduidelijkheid over de terminologie.
Het bestuur zal nog een aantal stappen moeten zetten:
- goedkeuren van het concept door het schepencollege (op 8/10)
- goedkeuren van het budget (zie gemeenteraad december)
- uitschrijven van het regelement + het opmaken van een aanvraagformulier
- terugkoppeling naar de AV
- reglement laten goedkeuren door schepencollege en gemeenteraad (juni 2014)
- eind september 2014: de verenigingen moeten een dossier indienen voor het werkjaar
(1 september) 2013 – (31 augustus) 2014.
Het is ook de bedoeling om het jaarverslag te koppelen aan het subsidiedossier.
Dit zou dan niet meer op 1 februari maar wel op 30 september moeten worden ingediend.
Na een jaar zou dit reglement geëvalueerd worden en bijgestuurd waar nodig.
Nu zitten we in een overgangsfase. Dit betekent voor de verenigingen dat:
- Er op 1 december 2013 geen aanvraag moet gebeuren voor projecten die in de
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eerste jaarhelft van 2014 zullen plaatsvinden.
Het bestuur hoopt nog steeds extra budget vrij te krijgen. Zo niet, zullen
de verenigingen gecontacteerd worden om hun aanvraag op een later tijdstip
(bv. in januari 2014) binnen te brengen.
- Er geen jaarverslag moet worden ingediend op 1 februari 2014 over het werkjaar
2013.
7. Varia en rondvraag
- Project WO I:
In 2014 wordt de eerste wereldoorlog herdacht. COMEET probeert de 13 gemeenten en
steden in het Meetjesland zo goed mogelijk te ondersteunen: o.a. door het aanbieden van
promotiemateriaal, door het bundelen van het aanbod, door een gezamenlijke
promotiecampagne, door het ontwikkelen van een huisstijl, …
De volgende projecten staan in Eeklo al op stapel in 2014:
- Dinsdag 25 maart 2014 om 20 uur: Nacht van de geschiedenis –
voordracht 50 maanden Duitse bezetting
- Dinsdag 29/04/2014 om 14 uur: Voordracht: oorlog onder de grond:
loopgraven, dugouts en bunkers
- 13/9/2013: vredesconcert.
- 14/09/2014 tot en met 12/10/2014: Het dagelijks leven in Eeklo tijdens WO I
De kerken van Balgerhoeke en van Sint-Jozef mogen ook gebruikt worden voor projecten.
- Afrekeningen 1ste jaarhelft:
De secretaris deed een oproep om de afrekeningen van de projecten die in de 1ste jaarhelft
plaatsvonden binnen te brengen. Femma Oostveld en de Kon. Harmonie Sint-George en
Sint-Cecilia, De Koperen Leeuw en Amicitia hebben hun afrekening reeds ingediend.
- Cultuurcommunicatie
Er is nood aan een digitale kalender voor culturele activiteiten van verenigingen. Dit kan
handig zijn als planningsinstrument en kan ook een bron van informatie zijn voor de
actieve cultuurbelever.
Het zou ook interessant zijn dat er een dergelijk systeem komt waar de beschikbaarheid
van de vergaderzaal kan worden geraadpleegd.
- Activiteiten van culturele verenigingen
- concert Theodorakis-Ensemble op 19 oktober 2013 om 20 uur in CC De Herbakker
- 25 jaar seniorenorkest Eeklo (1988-2013) op zondag 27 oktober 2013 om
15 uur in LDC Zonneheem
- Jubileumconcert 2de Couplet op 23 (om 20 uur) en 24 (om 15 uur) november in
CC De Herbakker
- OKRA-Academie: voordracht: “Klimaatshow” met Steven Vromman op 22 oktober
om 14.30 uur in N9 Villa.
- Classic@Eeklo brengt “Händel” op 7 december in de Sint-Vincentiuskerk.
- Gebruik van CC De Herbakker
Ann-Sophie Deweer organiseert in mei opnieuw dansshows in CC De Herbakker.
Ze betreurt het dat de infrastructuur op Hemelvaart (nl. 29/5/2014) niet gebruikt mag
worden. De dansschool is nochtans bereid om de kosten op zich te nemen.
Deze vraag wordt doorgespeeld aan CC De Herbakker.
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8. Vastleggen volgende vergadering.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 9 december 2013 om 20 uur in
het stadskantoor.

In bijlage:
1.
2.
3.
4.

slides COMEET: start-to-cultuurraad
Slides over de meerjarenplanning 2014-2019
Slides voorstelling nieuw subsidiereglement
Acties en actieplannen van de cultuurdienst
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