RAAD VAN BESTUUR ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC)
Datum: maandag 20 oktober 2014, om 17 uur
Plaats: vergaderzaal cultuurdienst
Aanwezig: Rita De Coninck, Guido Dellaert, Frida Bastien-Vanhauwenhuyse, Eddy De
Baets, Jan Van Streydonck, Rita Haegeman, Paul Van De Woestyne, Annemieke Pieters en
Sofie Verstraete
Verontschuldigd: Van Cauwenberge Rita, Dauwe Gaston, Martine Vermeire, Joke De
Keyser, Antoine Boute, Dirk Roegiest en Raf De Vlamynck
Afwezig: Aureel Heirman, Patrick Mahieu en Jan Vandenberghe
Verslaggever: Sofie Verstraete
Bijlagen: kunst in de openbare ruimte
AGENDA:
1.
2.
3.
4.

Goedkeuren vorig verslag (19-03-2014)
Mededelingen
11 juliviering: evaluatie
Nieuwe leden:
 Festivalcomité
 Friends of comedy
5. Toekennen nieuwe straatnamen
6. Kunst in de openbare ruimte
 Leden
 Aanvraag van familie Huysman
7. Organisatie vorming voor vrijwilligers
8. Prijs Cultuurverdienste 2014
9. Kerstshoppen in Eeklo
10. Verkeerscirculatieplan
11. Subsidietoekenning: opvolging
12. Varia en rondvraag
13. Vastleggen datum volgende vergadering.

1. Goedkeuren vorige verslagen (19-03-2014)
geen opmerkingen
Rita Haegeman heeft geen printer
2. Mededelingen
WG fototentoonstelling zal georganiseerd worden door eeklose fotografen.
Voorzitter is Joost D’huyvetters, dit kan het positieve imago verbeteren.
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3. Evaluatie 11 juliviering


De afrekening van de 11 juliviering werd aan de leden van de werkgroep bezorgd
Alexander De Baets Trio
300 €
Concert MPEG-band
477 €
Concert Ann De Winne
530 €
Catering
100 €
Receptie (Casa Mobila/De Bakkerei)
188 €
Hoofdprijs fietstocht (vzw Bakfiets)
300 €
Jan Martens (gids)
100 €
Huysmanhoeve
115,20 €



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. De muziek
tijdens de brunch was nogal luid en het genre (jazz) werd niet door iedereen
gesmaakt.
De fietstocht was een succes en alle deelnemers waren tevreden. De meeste
deelnemers waren ook aanwezig tijdens de prijsuitreiking. De werkgroep hoopt
volgend jaar meer dan 100 personen te kunnen aantrekken.
Een 100-tal mensen bleef kijken naar de optredens van de M-PEG-band en Ann De
Winne.
De werkgroep was tevreden. Met een zeer beperkt budget (€ 2.010) werd toch een
mooi programma samengesteld.
Sommigen zijn voorstander om volgend jaar terug een grote naam te vragen (bv.
Bart Peeters). Er zal met de programmatoren van CC De Herbakker bekeken
worden wat er financieel haalbaar is.











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.
o Ze kunnen wel altijd een beroep doen op de subsidies voor
gemeenschapsvormende projecten.
 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;
 Zetel van de vereniging
 Lijst met bestuursleden
 Statuten of HHR
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5. Toekennen nieuwe straatnamen
In de nieuwe verkaveling aan de H.Grafkapel dient een straatnaam te worden toegekend.
De voorstellen van Freddy Pille (Westmolenstraat, Molenhoek, Calvarieberg(straat))
werden besproken.
Het DB van de ARC vindt Calvariebergstraat een goed voorstel. De calvarieberg
verdween toen de Leopoldlaan werd aangelegd. De Gauwberg bestaat al en
Westmolenstraat kan verwarrend zijn met Molenstraat.
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.
Procedure voor het toekennen van straatnamen is niet altijd duidelijk. Het DB van de ARC
vindt het niet slecht dat de stadsarchivaris ook een voorstel doet. Het college kan echter
pas beslissen als de ARC hierover een advies heeft geformuleerd.
6. Kunst in de openbare ruimte
 Het reglement werd goedgekeurd op het schepencollege. Het moet niet meer naar
de gemeenteraad.
 De werkgroep is nog niet samengesteld en sommige leden zijn bezorgd over de
samenstelling van dit orgaan.
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.
 Er is ook vraag om de afgestudeerden van de KA! samen te brengen en hen te
verenigingen in een kunstkring.
 Concrete vraag: gedenkteken voor familie Huysman.
o De familie Huysman wil een gedenkplaatje ter nagedachtenis van de broers
Adiel (14 jaar) en Camiel-Gérard (10 jaar) Huysman. Zij werden gedood
door het ontploffen van een Duits oorlogstuig. Het ongeval vond plaats ter
hoogte van de grote eik aan de zijkant van het waterpompstation. De oude
gedenkplaat is verdwenen.
o Het DB van de ARC gaf een positief advies om deze gedenktekens terug te
plaatsen en volgde ook het advies van de KA! in dit dossier.
7. Vorming voor vrijwilligers
 De cultuurdienst zou op 8 december graag een gratis vormingsmoment voor de
Eeklose vrijwilligers organiseren en zal binnenkort de sessie vastleggen.
 Volgende sessies vond het DB interessant:
o Vorming vrijwilligerswetgeving
o Omgaan met nieuwe media
 Alle voorstellen zijn nog welkom tot eind september. Nadien zal er een vorming
vastgelegd worden.
8. Prijs Cultuurverdienste 2014
Op de algemene vergadering zal een oproep gedaan worden aan alle verenigingen om
kandidaten te nomineren voor de prijs cultuurverdienste. De prijsuitreiking zal doorgaan
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op 11 januari 2015. In 2015 wil de werkgroep opnieuw de prijs Stad Eeklo en de prijs
artistiek terug invoeren, hiervoor dient het DB eerst goed te argumenteren en een
kostenanalyse te maken voor het SC. Dit dient aan het SC en de GR voorgesteld te
worden. De uitvoerende kunstenaars dienen te worden uitgesloten. Eind januari 2015
moet aan het SC zeker budget aangevraagd worden.
9. Kerstshoppen in Eeklo
De economische raad, Unizo en horeca Markt willen het kerstshoppen in Eeklo terug
invoeren. Het financieel plaatje dient hier eerst van bekeken te worden. Op de algemene
vergadering zal ook aan de verenigingen gevraagd worden wie er wil meewerken. Het zal
plaatsvinden in het weekend van 20 december 2014.
10. Verkeerscirculatieplan
Woensdag 22 oktober 2014 zal in het Stadskantoor een vergadering doorgaan over het
verkeerscirculatieplan na realisatie van de ring. Alle adviesraden mogen hun
afgevaardigde(n) sturen om te komen luisteren naar de 4 plannen die voorgesteld zullen
worden en hun mening geven.
11. 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/ 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.







Enkele algemene opmerkingen
Meeste verenigingen weten niet:
- Hoeveel keer de vertegenwoordigers naar de AV kwamen
- Wie allemaal meehielp aan de culturele activiteiten
Maar dit werd door de secretaris genoteerd en automatisch op de lijst
ingevuld dus dit kon geen kwaad
Tegen volgend jaar komt er een verfijning van het reglement en aanvraagformulier.
Verenigingen die geen bewijzen indienen krijgen geen punten.
Doelgroepen dienen duidelijker omschreven te worden, enkel geld schenken is niet
voldoende, ze moeten er daadwerkelijk moeite voor doen om dit in hun organisatie
te betrekken.
In de algemene vergadering zullen enkel de 3 laatste kolommen getoond worden,
nl. hoeveel je per punt krijgt, hoeveel punten elke vereniging verdient heeft en
hoeveel subsidie elke vereniging krijgt.

12. Varia en rondvraag
13. Volgende bijeenkomst
De volgende vergadering Dagelijks Bestuur zal plaatsvinden op 17 november 2014, de
vergadering voor de Raad van Bestuur zal later meegedeeld worden.
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