RAAD VAN BESTUUR ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC)
Datum: donderdag 17 september 2015, om 18.00 uur
Plaats: auditorium bibliotheek.
Aanwezig: Eddy De Baets, Rita De Coninck, Antoine Boute, Frida Bastien-Vanhauwenhuyse, Paul
Van De Woestyne, Guido Dellaert, Jan Van Streydonck, Jan Vandenberghe.
Verontschuldigd: Rita Haegeman, Joke De Keyser, Raf De Vlamynck, Els Dumalin, Annemieke
Pieters, Rita Van Cauwenberge.
Afwezig: Aureel Heirman, Patrick Mahieu, Martine Vermeire, Gaston Dauwe.
Verslaggever: Frida Bastien-Vanhauwenhuyse.
AGENDA:
1.

Goedkeuren vorig verslag (21-05-15)

2.

Subsidies: voorbereiding verwerking

3.

Evaluatie: 11-juliviering

4. Stand van zaken toekomstige projecten:
 Prijs voor cultuurverdienste
 De grote uitdaging
5.

Brainstorm voor cultuurprijs Stad Eeklo

6.

Stand van zaken werkgroep kunst in de openbare ruimte

7.

Aanvraag tot lidmaatschap

8.

Varia

9

Vastleggen datum volgende vergadering

1. Goedkeuren vorig verslag (21-05-14)
Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.
2. Subsidies, voorbereiding, verwerking
Van de 53 verenigingen aangesloten bij de ARC hebben 45 verenigingen hun subsidieaanvraag
ingediend.
Lions Club Meetjesland en Wijkcentrum “De Kring” vragen geen subsidie aan.
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6 verenigingen dienden geen subsidieaanvraag in:
Bridgeclub Eeklo, Grijze Geuzen, Kon.Filmclub Meetjesland vzw, Kon.Harmonie Amicitia,
Kon.Mannenkoor “De Welgezinden”, Paterskerk Eeklo vzw.
De aanvraag van Querceto Symfonisch Ensemble werd tijdig ingediend en zal worden behandeld
na oplossing van de interne problemen.
De secretaris en de plaatsvervangende cultuurbeleidscoördinator zullen de puntenverdeling
opmaken. In de eerstvolgende bestuursvergadering worden de resultaten voorgelegd aan de leden
van de raad.
Op donderdag 19 november wordt de subsidieberekening voorgelegd aan de AV.
Op 2 december gaan de subsidieaanvragen naar het schepencollege om daarna een goedkeuring
te krijgen op de gemeenteraad van 14 december 2015.
3. Evaluatie 11-juliviering
Wegens ziekte van de cultuurbeleidscoördinator is er nog geen evaluatie van het evenement
opgemaakt. De afrekening moet nog in orde gebracht worden. Dit werd allemaal goed opgevolgd
door Els Dumalin.
We kunnen stellen dat er meer deelnemers waren aan zowel de fietstocht als de brunch. Het
aantal groeit gestaag en dat is een goed teken.
Het was een geslaagd evenement met een verzorgde brunch en een fietstocht die goed was
georganiseerd.
Els Dumalin heeft schitterend werk verricht.
De raad stelt voor om op de AV de verenigingen die hun medewerking verleenden even te
bedanken.
Volgens de aanwezigen kunnen we volgend jaar op dezelfde manier verder werken
De viering werd op zondag gehouden omdat op die dag meer mensen te bereiken zijn.
Men opteert voor volgend jaar het Feest van de Vlaamse Gemeenschapng op zondag 10 juli te
laten doorgaan
Koen Debbaut is bereid om volgend jaar opnieuw de fietstocht uit te stippelen.
De tocht mag iets langer zijn (30 km).Richting Balgerhoeke is een must.
Enkele bedenkingen:
- De tijdsruimte voor het eindoptreden invullen met een activiteit.
- Het programma tijdig aankondigen in de plaatselijke pers. Liefst met een persconferentie waarop
de ARC tijdig wordt uitgenodigd en ook haar programma kan voorstellen.
De raad opteert om een afzonderlijk persmoment te organiseren.
- Zeer weinig belangstelling vanwege het stadsbestuur. Er zijn 27 gemeenteraadsleden waarvan 1
lid is komen opdagen die op de koop toe niet was ingelicht over zijn specifieke opdracht die dag.
4. Stand van zaken toekomstige projecten:
4.1 Prijs voor cultuurverdienste
- PVC gaat door op 10/01/2016 in de polyvalente zaal van het cultuurcentrum.
- Antoine zorgt nog 3 jaar voor het beeld.
- De Oldtimers Guitar Crew hebben toegezegd voor de muzikale omlijsting.
Zij spelen oldies uit de jaren 50, 60 en 70. (max. € 200).
4.2 De grote uitdaging
Bemerking vooraf: De verenigingen van de ARC werden per mail door de stadsambtenaar
uitgenodigd tot medewerking. Pas na een schrijven van de voorzitter Eddy de Baets, gericht aan
de burgemeester, werd ook de ARC in kennis gesteld van de vraag tot medewerking.
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De vz van de ARC ging vorige week naar de persconferentie.
Er gaan diverse evenementen door op 27 september:
- Dansschool S-Pression: 775 minuten dansen – Francesca Vanhielen is gastspreker
- Brunch met 775 Eeklonaars en niet-Eeklonaars
Kaarten zijn duo-kaarten die verkocht worden aan € 31 (voor 2 personen)
Verenigingen kunnen kiezen voor een groepsaankoop:
Groepsaankoop: € 4 voor kas
Zelf instaan voor alles: € 23,25 voor verenigingen. Deelnemers zorgen zelf voor alles. De winst
mogen zij houden.
- Er wordt opnieuw een verenigingenmarkt georganiseerd. De culturele verenigingen werden
door de secretaris van de ARC per mail uitgenodigd om daaraan deel te nemen.
- 8 verenigingen nemen eraan deel:
Balletschool Ann-Sophie Deweer, Vlaamse Houtsnijdersgilde, Nationale Strijdersbond, N9
vzw Driewerf Hoera, Okra Eeklo Centrum, Okra Eeklo Sint-Jozef, Okra Eeklo O.-L.-Vrouw,
en Femma Eeklo-Centrum
4.3 Open Monumentendag
De dag zelf was een succes. Er werden ruim 900 bezoekers geteld.
Op de afsluiter in de kapel van de Arme Klaren was de adviesraad voor cultuur niet uitgenodigd
met uitzondering van de secretaris die dezelfde dag nog mondeling een uitnodiging kreeg.
Door de afwezigheid van de cultuurbeleidscoördinator was men de raad vergeten uit te nodigen.
Opmerking van de secretaris: Op de uitreiking waren geen adviesraden vertegenwoordigd
(werden die dan ook niet uitgenodigd door hun respectievelijke coördinatoren?)
De raad adviseert aan de verantwoordelijke ambtenaar(ambtenaren) de uitnodigingslijst eens te
herzien en zoals vroeger de leden van de adviesraden uit te nodigen naar organisaties waarbij
ook de stad is betrokken al of niet betalend.
De raad stelt voor dat de diverse raden bij een activiteit elkaar uitnodigen. Dit kan een goede
samenwerking bevorderen.

5. Brainstorming voor cultuurprijs Stad Eeklo
De leden vragen zich af of de stad een budget heeft voorzien.
Volgens de voorzitter is er geen probleem op dat vlak.
Het al of niet postuum uitreiken van een prijs moet nog worden uitgeklaard.
De aanvraag tot het bekomen van de prijs zal zeer goed moeten worden geargumenteerd.
Wat zal de winnaar ontvangen: een geldsom, een portret, een kunstwerk….

6. Stand van zaken werkgroep kunst in de openbare ruimte
Met 4 vertegenwoordigers van de overheid ( Schepen Rita de Coninck, Dir.KA Joke de Keyser,
stadsarchitect Filip De Pau en stedenbouwkundig ambtenaar Dirk Waelput) en 4
vertegenwoordigers niet- overheid (voorzitter ARC Eddy De Baets, afgevaardigde V.V.V.Johan
Van Hijfte, deskundigen Guido Dellaert en Antoine Boute) is de werkgroep opgestart met een
zeer constructieve vergadering. Een nieuw verhaal in een positieve sfeer.
De werkgroep zal rechtstreeks adviezen uitbrengen bij het stadsbestuur.
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7. Aanvraag tot lidmaatschap
De aanvraag van KVLV Eeklo en The Old Timers Guitar Crew werden door de raad
goedgekeurd. Beide verenigingen voldoen aan de voorwaarden door het huishoudelijk reglement
van de ARC vooropgesteld.
Ze worden uitgenodigd naar de volgende AV waarop ze zich kunnen voorstellen.

8. Varia:
Nihil
9. Vastleggen datum volgende vergadering:
maandag 9 november om 19u30 in het auditorium van het STIP, Molenstraat 36 9900 Eeklo
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