ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC)
Datum: donderdag 23 oktober 2014 om 20 uur
Plaats: halfronde zaal Stadskantoor
Aanwezig/verontschuldigd/Afwezig: zie aanwezigheidslijst Frida
Verslaggever: Sofie Verstraete
Bijlagen:
AGENDA:
1. Goedkeuren vorig verslag (08-05-2014)
2. Mededelingen:
 Kerstshoppen in Eeklo
 775 jaar Eeklo: Fototentoonstelling
 Erfgoeddag
 Verhuis administratie CC naar bib + voorstelling STIP
 Meerjarenplanning 2014-2019: budget 2015
3. 11 juliviering: evaluatie
4. Nieuwe leden:
 Festivalcomité
 Friends of comedy
5. Toekennen nieuwe straatnamen
6. Kunst in de openbare ruimte
7. Organisatie vorming voor vrijwilligers
8. Prijs Cultuurverdienste 2014
9. Verkeerscirculatieplan
10. Subsidietoekenning
11. Varia en rondvraag
12. Vastleggen datum volgende vergadering.

1. Goedkeuren vorige verslagen (08-05-2014)
geen opmerkingen
2. Mededelingen
 De economische raad, Unizo en horeca Markt willen het kerstshoppen in Eeklo
terug invoeren. Het kerstshoppen zal plaatsvinden in het weekend van 20
december 2014, dit is het weekend voor kerstdag. Er zal aan de Eeklose
verenigingen gevraagd worden om hieraan mee te werken en een standje op de
markt uit te baten. Meer informatie hierover volgt nog!


Naar aanleiding van 775 jaar Eeklo, hebben de Eeklose fotografen zich verenigd. Ze
zullen samen een fototentoonstelling organiseren met toekomstbeelden van Eeklo.
Het resultaat zal te bewonderen zijn in het voorjaar in CC De Herbakker.
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Erfgoeddag zal plaats vinden op 26 april 2015. Het thema is “Erf”. Verenigingen die
ideeën hebben om deze dag in te vullen kunnen een mailtje sturen naar de
cultuurdienst. Alle voorstellen zijn welkom.



De administratie van CC De Herbakker zal vanaf 29 januari verhuizen naar het
eerste verdiep van de bibliotheek. Het gebouw van het CC waar de voorstellingen
in plaats vinden, zal gewoon blijven bestaan. Op de benedenverdieping van de bib
komt een nieuwe entiteit; nl het STIP (Stedelijk InformatiePunt), waar burgers
vanaf 29 januari terecht kunnen voor vragen i.v.m. de bib, het cultuurcentrum,
toerisme, … Het is de bedoeling dat deze werking in de toekomst nog verder zal
worden uitgebreid.
De dienstverlening voor klanten van CC De Herbakker zal worden uitgebreid; de
balie van het STIP zal immers ruimere openingsuren hebben dan de ticketbalie.
Omdat er in de bibliotheek heel wat verbouwingen moeten gebeuren, zal het
gebouw van 31 december tot 28 januari de deuren sluiten.
Voor trouwe bezoekers van de bibliotheek zijn er een aantal maatregelen voorzien
tijdens de sluitingsperiode. Er zal een dubbele uitleenperiode gehanteerd worden en
bovendien kunnen gereserveerde stukken twee keer per week worden afgehaald.
Op 19 en 20 december verkoopt de bib de afgevoerde CD’s aan het publiek om
plaats te maken voor de medewerkers van het CC.



De stad stelde in 2013 de meerjarenplanning 2014-2019 op met daarin een
begroting voor 6 jaar. De budgetten worden jaarlijks verfijnt.
Er werd een berekening gemaakt voor 2015 en dit voorstel werd op 22/10 ter
advies aan de ARC voorgelegd.
Het dagelijks bestuur zal het voorstel verder uitspitten en nagaan en de boekjaren
2014 en 2015 met elkaar vergelijken. Uiterlijk tegen 15 november moet er een
advies aan de gemeenteraad worden gegeven, zodat dit kan worden goedgekeurd.

3. Evaluatie 11 juliviering
Er werden enkele sfeerbeelden getoond aan de leden.







Ingeslagen weg zal verder gevolgd worden. De betere communicatie- en
promotiecampagne resulteerde in het dubbel aantal fietsers (ondanks het slechte
weer)
De hulp van de culturele verenigingen was ook een meerwaarde. Dit zorgde voor
meer dynamiek en zo konden de verenigingen kennis maken met elkaar.
Door het slechte weer, moesten alle activiteiten binnen doorgaan.
Er kwamen + 70 mensen naar de brunch. Sommigen vonden dat het meer een
ontbijt was dan een brunch en vonden de kwaliteit vorig jaar beter.
Een 100-tal mensen bleef kijken naar de optredens van de M-PEG-band en Ann De
Winne.

4. Nieuwe leden
 Festivalcomité Eeklo
o Het bestuur van de ARC geeft een negatief advies. De bestuursleden
vinden dat het festivalcomité geen vereniging is maar wel een stadscomité.


Friends of Comedy
o Het bestuur gaat in principe akkoord om deze vereniging op te nemen in de
ARC.
o Er moeten echter nog bijkomende gegevens opgevraagd worden, voor de
definitieve beslissing valt;
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Zetel van de vereniging
Lijst met bestuursleden
Statuten of HHR

5. Toekennen nieuwe straatnamen
In de nieuwe verkaveling aan de H.Grafkapel dient een straatnaam te worden toegekend.
Er kwamen 3 voorstellen van het stadsarchief; Westmolenstraat, Molenhoek,
Calvarieberg(straat)). De AV vond Calvariebergstraat een goed voorstel.
Paul Van De Woestyne gaf een woordje uitleg bij de keuze van de straatnaam.
In de Calvarieberg waarop de molen stond, was er een holte uitgegraven waar er beelden
van Maria, Johannes De Doper, .. stonden. In de plaats daarvan kwam de Heilige
Grafkapel. In de Heilige Grafkapel zit ook een mooie verwijzing naar de Calvarie.
6. Kunst in de openbare ruimte
 De visietekst werd goedgekeurd op het schepencollege.
 De belangrijkste principes:
- Lange termijnvisie gedragen door bestuur en inwoners
- Maatschappelijke betrokkenheid: vraag vertrekt vanuit een groep
- Kwaliteitsbewaking
 De werkgroep is nog niet samengesteld.
De ARC vindt dat dit orgaan best als volgt wordt samengesteld:
o Een aantal ambtenaren: o.a. de stedenbouwkundige ambtenaar of
stadsarchitect, iemand van de KA!, de cultuurbeleidscoördinator en de
schepen.
o 1 afgevaardigde van de werkgroep Monumentenzorg
o 1 afgevaardigde van ARC
o 1 vertegenwoordiger van de VVV
o 1 deskundige op vlak van kunst en cultuur.
Er werd gestreefd naar een mooi evenwicht tussen ambtenaren en
deskundigen.
7. Vorming voor vrijwilligers
 De cultuurdienst zal op 8 december om 20u een gratis vormingsmoment voor de
Eeklose vrijwilligers organiseren.
 De Vormingsessie wordt zo snel mogelijk vastgelegd. De verenigingen mogen
hierover nog nieuws verwachten.
8. Prijs Cultuurverdienste 2014
Er werd een oproep gedaan worden aan alle verenigingen om kandidaten te nomineren
voor de prijs cultuurverdienste.
Dit is een prijs voor mensen die ten dienste staan van de Eeklose verenigingen. (is geen
prijs voor artistieke prestaties)
De kandidaten dienen voorgedragen te worden voor 1 december 2014. Gelieve wel eerst
te checken bij de genomineerde of zij/hij geïnteresseerd is om de PVC te ontvangen.
De prijsuitreiking zal doorgaan in CC de Herbakker op 11 januari 2015 om 11u.
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In 2015 wil het bestuur opnieuw een prijs artistiek terug invoeren. Het DB zal een voorstel
uitwerken (bv. door het verbreden van de bestaande prijsuitreiking) en hieraan een
kostenanalyse koppelen voor het SC. Eind januari 2015 moet aan het SC zeker budget
aangevraagd worden.
9. Verkeerscirculatieplan
Woensdag 22 oktober 2014 vond er in het Stadskantoor een infovergadering plaats het
verkeerscirculatieplan na realisatie van de ring.
Als de ring er komt, Hoe moet het verkeer in het centrum dan best verlopen?
Het uitgangspunt is dat het verkeer in het centrum met de helft gereduceerd moet
worden. Om dit te realiseren is er waarschijnlijk drastische actie nodig.
Daarnaast is het ook belangrijk dat mensen hun gedrag aanpassen (bv. er komen meer
Eeklonaars naar het College O.-L.-V.-ten-Doorn dan niet-Eeklonaars).
Alle verenigingen zullen een e-mail ontvangen met de slides van de voorstellen en een
vragenlijst. Geïnteresseerden mogen deze vragenlijst invullen en ten laatste op 15
november 2014 aan Sofie Verstraete (sofie.verstraete@eeklo.be) of de voorzitter
(voorzitter.arc@gmail.com) terug bezorgen.
10. Subsidietoekenning - opvolging
 De meeste verenigingen (45) hebben een subsidiedossier ingediend.
o De Bridge Club, De Radio-amateurs, de Filmclub, De Herbakkersfanfare,
Wijngilde De Stekeldruif, de vzw Paterskerk en wijkcentrum De Kring hebben
geen dossier ingediend.
o Koperensemble/ Herbakkersfanfare, wijngilde Stekeldruif en Paterskerk
zullen aangeschreven worden om een nieuwe afgevaardigde aan te stellen
daar ze nooit op de algemene vergadering aanwezig zijn. Als ze dit niet
doen of de nieuwe afgevaardigde is ook nooit aanwezig zullen zij geschrapt
worden.
o De Andere weg/ De Filmclub/ Wijkcentrum De Kring verzaken aan subsidies.
o MSV was net een jaar lid en kwam in aanmerking voor subsidies.
o NSB en Rotaract zijn nog maar net lid en konden dus nog geen subsidies
krijgen voor het werkjaar 2013-2014.
o Het gemiddeld bedrag per vereniging is 278€
o Het laagste subsidiebedrag is 148,91€
o Het hoogste subsidiebedrag is 437,98 €
o De bedragen worden per mail aan de verenigingen verstuurd, graag hadden
wij wel per kerende het rekeningnummer en de titularis en adres van de
rekening ontvangen.







Enkele algemene opmerkingen
Tegen volgend jaar komt er een verfijning van het reglement en aanvraagformulier.
Verenigingen die volgend jaar geen bewijzen indienen, krijgen geen punten.
Ledenlijsten: probleem wet op de privacy: verenigingen mogen enkel de namen van
hun leden doorgeven of ze mogen hun ledenlijst ook komen tonen (zodat we het
aantal leden kunnen tellen).
Ledenactiviteiten: wekelijkse repetities tellen ook mee.
Verschil tussen stedelijke en niet-stedelijke infrastructuur: stedelijke is bv het
stadskantoor, de bib, dus de gebouwen van het Stadsbestuur, niet stedelijke is
zoals bv uw eigen clublokaal (ook al is dit in Eeklo) of een plaatselijk café
Acties om speciale doelgroepen te betrekken:
Dit moet duidelijker omschreven worden. Verenigingen moeten moeite doen om
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bijzondere doelgroepen in hun werking te betrekken. Het louter schenken van geld
is niet voldoende.
Deze subsidieverdeling zal op 4/11 worden voorgelegd aan het schepencollege en
op 17/11 aan de gemeentereaad.
De uitbetalingen aan de verenigingen zal gebeuren eind november, begin
december.

11. Varia en rondvraag
 Op 19 november om 19u30 organiseert Palliatieve Zorg Gent-Eeklo, een voordracht
van Manu Keirse in CC De Herbakker.
 Excelsior zal in november het toneelstuk “Almost Maine” spelen. Kaarten kunnen
via de website van de Koperen Leeuw aangekocht worden.
 De Welgezinden en 2e Couplet geven een concert op 10 november in de
St.-Vincentius kerk
 Moderato geeft op 11 december een concert in LDC Zonneheem
 Het tweede Couplet en de Kompanen geven op 18 januari een concert
 Amicitia zal op 4 januari om 11u een nieuwjaarsconcert geven
 Classic@Eeklo zal op 21 maart Johannes Passie van Bach in de St. Vincentiuskerk
brengen
12. Volgende bijeenkomst
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 8 december 2014 om 19u in de
Polyvalente zaal van het Cultuurcentrum.
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