RAAD VAN BESTUUR ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC)

Datum: maandag 9 november 2015, om 19.30 uur
Plaats: auditorium bibliotheek
Aanwezig: De Baets Eddy, Bastien-Vanhauwenhuyse Frida, Van De Woestyne Paul,
Vandenberghe Jan, Haegeman Rita, Rogiers Frederik
Verontschuldigd: Dellaert Guido, De Vlamynck Raf, Van Streydonck Jan, Boute Antoine, Van
Cauwenberge Rita, De Coninck Rita, Vermeire Martine, Pieters Annemieke,
Afwezig: Dauwe Gaston, De Keyser Joke, Heirman Aureel, Mahieu Patrick,
AGENDA:
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Voorstelling nieuwe Cubeco
Sinds 19 oktober is Frederik Rogiers de nieuwe cultuurbeleidscoördinator van de stad Eeklo. Hij
neemt vanaf nu de notulen waar van de vergadering van de Raad van Bestuur.
1. Goedkeuren vorig verslag (17-09-15)

Geen opmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd.
2. Subsidies: opvolging

Er wordt beslist dat tijdens de Algemene Vergadering het puntenaantal van vorig jaar wordt
getoond naast het nieuwe puntenaantal.

3. Werkingskosten ARC
Er wordt door het stadsbestuur een werkingstoelage van €400/ jaar voorzien voor de ARC. Hiervan
zijn al enkele werkingskosten van Frida Vanhauwenhuyse afgetrokken.
De kosten die de kleine receptie ná de AV met zich meebrengen zullen hier ook mee betaald
worden. Tijdens die receptie zal frisdrank en witte en rode wijn aangeboden worden. Er worden
twee consumpties per persoon voorzien.

4. Personeelszaken stand van zaken – nieuw organigram
De voorstelling van het nieuwe organigram voor het stadspersoneel is op de gemeenteraad
verdaagd. Dit nieuwe organigram zal nog uitgebreid worden toegelicht aan alle voorzitters van de
Eeklose Raden van Bestuur en Adviesraden.
De voorlopig grootste zorg van de ARC was dat door het wegvallen van Vlaamse subsidies op 31
december de functie van Cubeco zou ophouden met bestaan. Er zijn garanties vanuit het
stadsbestuur gekomen dat deze functie niet zal verdwijnen maar als stafmedewerker onder de
directeur Cultuur zal terechtkomen.
De Schepen zal op de Algemene Vergadering het organigram toelichten.
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5. Oproep kandidaatstelling Prijs voor Cultuurverdienste
De OKRA Academie had Patrick Ysebaert als kandidaat naar voren geschoven. De voorzitter heeft
aan zijn weduwe Jeaninne en zijn zoon Paul gevraagd of zij deze prijs in ontvangst willen nemen.
Zij hebben dit echter geweigerd omdat Patrick in het verleden al drie keer genomineerd werd maar
nooit heeft gewonnen. De voorzitter heeft hen wel het concept van de Prijs voor Artistieke Prestatie
toegelicht.

De Raad van Bestuur nomineert Frida Vanhauwenhuyse voor de prijs.
Les violons d’été kunnen spelen tijdens de uitreiking van de PCV. Zij vragen €300. Frederik kijkt na
of dit budgettair mogelijk is. De receptie ná de uitreiking blijft hetzelfde als vorig jaar. Frederik
bestelt dit bij de Bakkerei.
6. Inventaris vergaderlokalen
De secretaris heeft de inventaris nagekeken en er zijn fouten in het kaartje geslopen. Zij zal dit met
de

bevoegde

stadsambtenaar

bekijken.

Er

worden

ook

nog

nieuwe

etablissementen

aangesproken. Zo bieden sinds kort ‘Tamboerke, Den Brazza, Den Dullaert, Molenstraat 204 en
de Lounge vergaderruimte aan.
7. Varia
- De Burgemeester biedt de RvB een geleid bezoek aan de expo van Patrick Ysebaert. Aangezien
de meeste leden deze al hebben bezocht wordt hier niet op in gegaan.

- De nieuwe leden: KVLV Eeklo en The Oldtimers Guitar Crew zullen zich tijdens de Algemene
Vergadering voorstellen.

- Het College vraagt advies aan de adviesraden voor een parkeervrije markt tijdens de
zomermaanden. De Raad van Bestuur vindt dit geen meerwaarde als er geen specifiek evenement
op de markt wordt georganiseerd. Weliswaar kan het stadsbestuur wat meer soepelheid aan de
leggen bij een aanvraag tot parkeervrij maken van de markt voor een evenement. Deze vraag zal
ook nog worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

- Frederik stelt de afrekening van de 11-juli viering voor. Er is niet buiten het voorziene budget
gegaan. Deze afrekening is al doorgestuurd naar de Vlaamse Gemeenschap. Frederik kijkt na of
dit bedrag als gestort is.
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8. Artistieke Cultuurprijs Stad Eeklo
Het idee is dat er een oproep zal uitgeschreven worden voor het ontwerp van een beeldhouwwerk
dat zal dienen als prijs. De Raad van Bestuur van de ARC kiest de winnaar. De kunstenaar zal een
nieuw beeldhouwwerk moeten maken ter waarde van €1000. De kunstenaar zal dit
beeldhouwwerk vijf jaar lang moeten aanleveren en per jaar zal hij hiervoor €1000 ontvangen. De
voorzitter bekijkt met Joke De Keyser hoe zoiets het best georganiseerd wordt.
Het reglement van de ‘Prijs voor Artistieke Prestatie’ wordt door de Raad van Bestuur onder de
loep genomen en aangepast. De grootste aanpassing is dat er uit alle inzendingen van kandidaten
3 finalisten worden gekozen door de AV van de ARC. Vervolgens kan het grote publiek op deze
drie finalisten stemmen.
Dit reglement wordt ook voorgesteld aan de AV.
Verslaggever: Frederik Rogiers
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