ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC)
Datum: donderdag 19 november 2015 om 20u
Plaats: halfronde zaal stadskantoor
Aanwezig/verontschuldigd/Afwezig: zie aanwezigheidslijst Frida
Verslaggever: Frederik Rogiers
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Voorstelling nieuwe Cubeco
Frederik is sinds 19 oktober aangesteld als cultuurbeleidscoördinator van de stad
Eeklo. Hij zal de notulen van de Algemene Vergadering verzorgen alsook de ARC
inhoudelijk en administratief ondersteunen.
Frederik is bereikbaar via email: frederik.rogiers@eeklo.be of telefoon 09/218.27.31

1. Goedkeuren vorige verslagen (27-05-2015)

Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.
2. Mededelingen
Zie varia.

3. Evaluatie 11-juli-viering
Het comité was tevreden. Voor de 3de keer een succes. Er waren een 100 tal
aanwezigen en de fietstocht was ook een shot in de roos. Zes verenigingen hebben
hun medewerking verleend. Er wordt gevraagd naar volgend jaar toe dat meer
verenigingen zich zouden engageren. ’s Avonds was er namelijk vanuit de
verenigingen van de ARC maar een magere opkomst.
4. Subsidietoekenning
Door de afwezigheid van een cubeco werd de administratie van de subsidiedossiers
door de secretaris verder opgevolgd. De problemen werden in overleg met
Annemieke afgewerkt De Algemene Vergadering bedankt Frida voor haar inzet.
Lions Club en Wijkcentrum De Kring zien af van hun subsidie. De Algemene
vergadering bedankt hen voor deze gunst.
De voorzitter vraagt aan de leden om in de toekomst meer discipline aan de dag te
leggen bij het inbrengen van dossiers. Het aanvullen van de dossiers heeft namelijk
veel tijd en moeite gekost.
Voor de correcte uitbetaling zal de secretaris nogmaals de rekeningnummers met de
betreffende rekeninghouder en het adres opvragen aan de leden van de ARC.
De toekenning van de subsidies zal door de secretaris overgemaakt worden naar de
bevoegde stadsdiensten zodat deze op het schepencollege en op de gemeenteraad
van 14 december kunnen worden voorgelegd.
De Werkgroep Monumentenzorg komt niet in aanmerking voor subsidie.

5. Prijs voor Cultuurverdienste
Voor de prijs van Cultuurverdienste is 1 kandidaat voorgedragen door de RvB van de
ARC. Deze kandidaat is Frida Vanhauwenhuyse.
Bij een stemming, waarbij Frida Vanhauwenhuyse de zaal verliet werd deze
kandidatuur goedgekeurd.
De uitreiking van de ‘Prijs voor Cultuurverdienste 2015’ vindt plaats op 10 januari
2016 om 11u in de Polyvalente Zaal van CC De Herbakker. Per vereniging mogen 3
mensen (+partner) aanwezig zijn.

6. Prijs voor Artistieke Prestatie
Aangezien er veel Eeklonaars zich op artistiek vlak verdienstelijk hebben gesteld
maar niet voor de PCV in aanmerking komen is er beslist dat de ARC hen tegemoet
moet komen met een prijs voor Artistieke Prestatie.
Het ontwerp van het reglement wordt voorgesteld aan de AV.
Er word gepolst of de prijs al dan niet jaarlijks of tweejaarlijks zal worden uitgereikt.
Om mee te zijn met veranderingen binnen de kunstwereld wordt er voorgesteld om
voor de fysieke prijs om de zes jaar een nieuwe kunstenaar aan te duiden.
Ook wordt benadrukt dat niet iedereen actief is op sociale media en dat de Eeklose
bevolking zeker ook via de website van de stad zijn stem moet kunnen uitbrengen.
Het ontwerp wordt goedgekeurd en zal in samenwerking met de Cubeco verder
worden uitgewerkt en worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en
Schepenen en aan de gemeenteraad.
Voor het ontwerpen en het maken van de fysieke prijs wordt een bedrag van €1000
gevraagd aan het College. Aangezien de werkingsbudgetten voor 2016 al vastliggen
zal er pas in 2017 geld kunnen worden vrijgemaakt voor de prijs zelf. De Prijs voor
Artistieke Prestatie zal dan ten vroegste in januari 2018 worden uitgereikt (samen
met de PVC 2017)
7. Kerstmarkt
Er zijn nog vier challetjes beschikbaar. In deze challetjes mogen wel enkel producten
verkocht worden die niet ter plekke consumeerbaar zijn.

8. Personeelszaken: stand van zaken - nieuw organogram
De Schepen geeft duiding bij het ontwerp van het nieuwe organogram van de
stadsdiensten en in het bijzonder de werknemers van de ABC-site. Vooraleer dit
organogram aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd zullen op 25 november de
voorzitters van de advies- en beheerraden hieromtrent geïnformeerd worden.

De grootste bezorgdheid van de ARC in dit verhaal was dat (door het stopzetten van
subsidies uit Vlaanderen) de functie van cultuurbeleidscoördinator zou verdwijnen en
de ARC geen rechtstreeks aanspreekpunt bij Stad Eeklo zou hebben. In het nieuwe
organogram zal het takenpakket van de Cubeco uitgevoerd worden door een
stafmedewerker onder de directeur Cultuur.
9. Advies Verkeersvrije Markt
Vanuit het schepencollege is advies van de ARC gevraagd over het verkeersvrij
maken van de Markt in de zomer 2016.
De AV formuleert volgend advies:

Zolang er geen alternatieven zijn voor de marktparking in het centrum willen wij graag een
parkeervrije markt indien er evenementen plaatsvinden.
Dit advies wordt naar de bevoegde stadsdiensten overgemaakt.
10. Nieuwe leden
Voorstelling:
KVLV Eeklo
Is een vrouwenorganisatie die actief is sinds 1921 en culinaire, sportieve en culturele
activiteiten organiseert. (Kook- en baklessen, workshops, bloemschikken,
infovergaderingen over het verkeer,….)
De organisatie telt 14 bestuursleden.
De organisatie wil meer ‘niet-leden’ aantrekken naar hun activiteiten. Om meer
draagkracht bij de bevolking te ontwikkelen lijkt hen de aansluiting bij de ARC een
goed instrument.
The Oldtimers Guitar Crew
Is een gitaarensemble waarbij ‘Old Timers’ staat voor ; minstens 25 jaar oud. De
organisatie telt 10 leden waarvan 7 mannen en 3 vrouwen. De organisatie is
ontstaan uit gitaarlessen die enkele leden volgden in het dienstencentrum
Zonneheem. The Oldtimers Guitar Crew treedt op met een repertoire gaande van
rock tot irish folk.
Beide verenigingen worden aanvaard in de Algemene Vergadering.
11. Varia
-

De werkgroep Kunst in Publieke Ruimte is officieel van start gegaan. Er is
besloten om over te gaan tot de aanduiding van een archivaris die het
kunstpatrimonium van Eeklo volledig in kaart zal brengen. Deze archivering
zal uiteindelijk via de website van de stad Eeklo of andere kanalen openbaar
worden gemaakt.

De Schepen benadrukt dat deze werkgroep bestaat om tot een visie te komen
waarbij kunst wordt gezocht voor een locatie die dit verschaft in plaats van
een locatie te zoeken voor een reeds aangekocht kunstwerk.
-

Op 4 december gaat de Cultuurhappening van Comeet door in CC De
Herbakker.
De AV wordt hierop uitgenodigd en wie interesse heeft kan ook het
snijdersbanklied mee komen zingen.

-

De Schepen en de voorzitter zijn op bezoek geweest bij Jeugdcentrum Kubiek
naar aanleiding van een tentoonstelling. Hieruit is gebleken dat de synergie
tussen de jeugddienst/raad en de cultuurraad/dienst spijtig genoeg
ondermaats is. De voorzitter stelt voor aan de AV om iemand van de
jeugdwerking uit te nodigen naar de vergadering in het voorjaar. Dit voorstel
wordt goedgekeurd.

-

De voorzitter stelt voor om een advies te schrijven naar het College van
Burgemeester en Schepenen om de voorzitter statutair lid te maken van de
Raad van Beheer van CC De Herbakker. Dit voorstel wordt goedgekeurd.

12. Vastlegging volgende vergadering
Let op!!! Na overleg met CC De Herbakker wordt de AV van het voorjaar verlegd
naar woensdag 25 mei.
De datum voor de vergadering van het najaar blijft voorlopig geprikt op donderdag
17 november.

