ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC)
Datum: donderdag 8 mei 2014 om 20 uur
Plaats: polyvalente zaal CC De Herbakker
Aanwezig/verontschuldigd/Afwezig: zie aanwezigheidslijst Frida
Verslaggever: Annemieke Pieters
Bijlagen: /
AGENDA:
1. Goedkeuren vorig verslag (9-12-2013)
2. Mededelingen
3. Visietekst: Kunst in de Openbare Ruimte
4. Goedkeuren subsidiereglement
5. Aanvaarden lidmaatschap AV: Rotaract en NSB
6.Evaluatie PVC
7.11 juliviering: stand van zaken + medewerking gevraagd
8. Vorming voor vrijwilligers
9.Varia en rondvraag
10. Vastleggen datum volgende vergadering.

1. Goedkeuren vorige verslagen (9-12-2013)
geen opmerkingen
2. Mededelingen







Bakkerei: inplanting terras/parkeerplaatsen op Herbakkersplein?
Het schepencollege gaf de toestemming aan de uitbater van cultuurcafé Bakkerei
om zijn terras te verplaatsen zodat het in de zon komt te liggen. Voorlopig zouden
er geen parkeerplaatsen komen op het Herbakkersplein. Dit om de toekomstige
plannen met de site niet te hypothekiseren.
775 jaar Eeklo
De Eeklose fotografen zullen een project doen i.v.m. Eeklo nu en in de toekomst.
De grote infrastructuurwerken zullen hierbij waarschijnlijk als kapstok gebruikt
worden (o.a. het zwembad, de ring, de doortocht, het fusieziekenhuis, ...) en ze
zullen een aantal toekomstbeelden digitaal simuleren. Het resultaat zal in het
voorjaar van 2015 te bewonderen zijn in de foyer van het cultuurcentrum.
Overlijden Roger De Smet
Geen project-subsidies meer
Het bestuur van de ARC ontving 2 aanvragen om subsidies te kunnen ontvangen
voor een project. Dit kan niet omdat deze subsidies niet meer bestaan.
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Afsprakennota voor adviesraden
De stad wil een algemene afsprakennota invoeren met uniforme afspraken tussen
de stad en de 15 erkende adviesraden. Dit moet zorgen voor meer duidelijkheid en
zorgen voor een uniforme manier van werken. De nota werd reeds voorgesteld aan
alle secretarissen en voorzitters van de adviesraden. Ze hadden ook de gelegenheid
om hun opmerkingen te formuleren en om dit document bij te sturen.
Infopunt toerisme in de bib
Afrekening projectsubsidies
Nog heel wat verenigingen die de tweede helft van 2013 projectsubsidies
ontvingen, moeten hun afrekening nog binnenbrengen. Dit moet zo snel mogelijk
gebeuren.
50 jarig bestaan van de Postzegelclub.
Bezoek van de voorzitter aan verenigingen
De voorzitter is gestart aan zijn ronde en heeft al contact opgenomen met 10
verenigingen. Hij krijg al een reactie van drie verenigingen.

3. Kunst in de publieke ruimte (hierna: KOR)
Joke De Keyser, de directeur van de kunstacademie, kwam de visietekst (en dus geen
reglement) i.v.m. kunst in de openbare ruimte toelichten.
De sneuveltekst werd positief onthaald.
4. Goedkeuren subsidiereglement
De principes van het subsidiereglement die in de vorige AV werden goedgekeurd, werden
uitgeschreven door het DB. Er werd niets aangepast aan de structuur of de
puntenverdeling. Er kwamen geen opmerkingen meer van de leden van de RVB. Het
uitgeschreven subsidiereglement en het bijhorende aanvraagformulier werden dus
goedgekeurd door de leden van de AV.

5. Aanvaarding lidmaatschap
De verenigingen NSB en Rotaract hebben beiden een aanvraag gedaan om lid te kunnen
worden van de ARC. Deze dossiers werden besproken.




NSB
Over het aanvaarden van de NSB als lid van de ARC, was er discussie binnen het
bestuur van de ARC. De NSB focust zich vooral op herdenkingsactiviteiten i.v.m. de
wereldoorlogen. Sommige leden vonden dat de culturele component van hun
werking nogal mager was. Het kwam tot een stemming. De meerderheid ging
akkoord om de NSB te verwelkomen als lid van de ARC.
Rotaract
Rotaract is de jongerenafdeling van de Rotary. De jongeren tussen 18 en 30 jaar
organiseren een 8-tal culturele projecten per jaar. Met de opbrengsten hiervan
steunen ze goede doelen. Het bestuur was unaniem akkoord om deze vereniging te
aanvaarden als nieuw lid.

Er zal gevraagd worden aan de beide verenigingen om een vertegenwoordiger aan te
duiden. Deze zal een uitnodiging ontvangen voor de volgende AV in oktober.
6. Evaluatie PVC
7.11 juliviering: stand van zaken + medewerking gevraagd


Programma:
o Tussen 11 en 13 uur:

brunch
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o Vanaf 13 uur tot 18 uur:
gratis fietszoektocht (+ 20 km)
o Van 18 tot 19 uur:
optreden MPEG-band
o Van 19.30 tot 20.30 uur
optreden Ann De Winne
o Om 21 uur:
WK voetbal op groot scherm
Helpende handen gevraagd
De werkgroep zoekt nog een aantal verenigingen die bereid zijn om een tussenstop
tijdens de fietstocht te bemannen.

8. Vorming voor vrijwilligers
In de meerjarenplanning 2014-2019 zijn de volgende acties opgenomen i.v.m.
vrijwilligers:
 A.6.5.1: De stad organiseert jaarlijks een actie voor alle vrijwilligers
 A.6.5.2: De stad inventariseert aanbod en de nood aan vrijwilligerswerk in
stadsdiensten
 A.6.5.3: De stad stemt het vrijwilligersbeleid binnen de stadsdiensten op elkaar
af.
Voor 2014 stonden er 2 zaken op de planning:
 Een bedankingsmoment voor alle vrijwilligers. Deze actie werd al gerealiseerd want
op 20 maart kregen alle vrijwilligers een receptie en een gratis film aangeboden
door de stad.
 Een vormingsmoment over een gezamenlijk thema. De stad wil dit in het najaar
een eerste vormingsmoment inplannen. Graag wil de cultuurdienst weten in welke
vorming de culturele organisaties interesse hebben.
9. Varia en rondvraag
Activiteiten van verenigingen
 Dansshow Evolution van Ann-Sophie Deweer op vrijdag 23 en zondag 25 mei.
 Kwis VtbKultuur op 23 mei in De Leke
 Voorstelling werking Vayamundo.
10. Vastleggen volgende vergadering
De volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 23 oktober 2014 om 20 uur in
de polyvalente zaal van CC De Herbakker
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