ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC)
Datum: dinsdag 8 december 2014 om 18u30
Plaats: polyvalente zaal CC De Herbakker
Aanwezig/verontschuldigd/Afwezig: zie aanwezigheidslijst Frida
Verslaggever: Annemieke Pieters
Bijlagen: /
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuren vorig verslag (23-10-2014)
Mededelingen
Aanvaarden nieuwe leden
Programma PVC: datum en programma, voorstelling genomineerden, verkiezing
Varia en rondvraag

We beginnen de vergadering met 1 min stilte voor het overlijden van Dirk Roegiest, lid
van de Raad van Beheer van de ARC.
1. Goedkeuren vorige verslagen (23-10-2014)
geen opmerkingen
2. Mededelingen


Kerstshopping: van 19 tot 21 december in het centrum van Eeklo. Er zijn nog 2
kraampjes beschikbaar.

3. Aanvaarden nieuwe leden
De onderstaande verenigingen werden aanvaard als nieuw lid van de ARC:
 Okra St.-Jozef
Luc Lievens wordt de afgevaardigde in de AV.
 Friends Of Comedy:
Deze vereniging trekt een jonger publiek aan en doet aan vernieuwing. Dit vonden
de leden van de AV positief. Kurt Van Laere zal als vertegenwoordiger optreden.
4. Programma PVC
De genomineerden voor de Prijs voor Cultuurverdienste 2014 zijn:

Titel

Genomineerde
(alfabetisch)

Adres

Code

De heer

Bottelberge Gilbert

Molenstraat 133/5

9900

1

Gem
Eeklo

Genomineerd door
OKRA Eeklo O.-L.-Vrouw
V.V.K.A.Eeklo
Yoga Halasana

De heer

Dellaert André

Euerardstraat 37

9900

Eeklo

Dellaert Guido

De heer

De Soete Julien

Blakstraat 70

9900

Eeklo

Pasar Eeklo

De heer

Kloet Hans

Sportlaan 34

9900

Eeklo

Davidsfonds Eeklo

De heer

Pille Freddy

Blekerij 11

9900

Eeklo

Okra Academie

E.H.

Van Wilder Wilfried Kerkstraat 7

9900

Eeklo

Gemengd koor Oakland

Opmerking van de Okra Academie over de gehanteerde procedure:
De genomineerden moeten op voorhand bekend gemaakt worden zodat leden van de AV
kunnen nadenken over hun keuze en dit kunnen bespreken met hun vereniging. Nu
vernemen de afgevaardigden de namen van de genomineerden en moeten ze in dezelfde
vergadering een keuze maken. Dit leidt tot impulsbeslissing.
Kan procedure aangepast worden naar volgend jaar toe?
Het bestuur van de ARC is bereid om de procedure aan te passen en wil ook een beter
reglement opstellen voor deze prijsuitreiking. Nu zijn immers heel wat zaken onduidelijk
(bv. Wat doen we bij een gelijkstand? Mogen mensen die overleden zijn ook meedoen?).
Het voorstel werd geopperd om de nominaties in september (samen met de
subsidiedossiers) op te vragen en de verkiezing in november te organiseren (als de
subsidieverdeling klaar is).
Bij de verkiezing was er een korte discussie. Guido Dellaert had een volmacht gekregen
van Dirk Haek, namens de werkgroep monumentenzorg. In het verleden is er echter nog
nooit rekening gehouden met de volmachten bij de stemming voor de prijs voor
cultuurverdienste. Na een korte rondvraag bij de leden van de AV, bleek dat de
meerderheid voorstander was om geen volmachten te aanvaarden. De andere
verenigingen die niet aanwezig waren, kregen immers ook geen kans meer om een stem
uit te brengen. Dit zal meegenomen worden bij het opstellen van een nieuw reglement
voor de PVC.

5. Varia en rondvraag
Activiteiten van verenigingen
 Okra Academie: Okra Promenadeorkest op 16 december 14u30 in CC De Herbakker
 Nieuwjaarsconcert Amicitia op 4 januari om 11 u in CC De Herbakker
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