ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC)
Datum: woensdag 27 mei 2015 om 20u
Plaats: polyvalente zaal CC De Herbakker
Aanwezig/verontschuldigd/Afwezig: zie aanwezigheidslijst Frida
Verslaggever: Els Dumalin
Bijlagen: Reglement ‘Prijs voor Cultuurverdienste’, subsidiereglement ARC en
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1. Goedkeuren vorige verslagen (08-12-2014)
Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.

2. Mededelingen
Sinds 20/04/2015 is Els Dumalin tijdelijk in dienst als cultuurbeleidscoördinator. Zij
vervangt Annemieke Pieters, die momenteel waarnemend directeur van cc De Herbakker
is.
Alle socio-culturele verenigingen kunnen bij de cultuurbeleidscoördinator terecht met
vragen over o.a. de ARC: els.dumalin@eeklo.be of 09 218 27 31.

3. Reglement ‘Prijs voor Cultuurverdienste’
Het dagelijks bestuur en de raad van bestuur van de ARC hebben zich, samen met de
cultuurdienst, gebogen over een reglement voor de ‘Prijs voor Cultuurverdienste’. Dit
reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd op de algemene vergadering van de ARC
waarna het wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen en de
Gemeenteraad.
Opmerkingen op het reglement:
- Aanvulling: de plaatsvervanger van een vertegenwoordiger dient lid te zijn van
dezelfde vereniging als de vertegenwoordiger.
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Met deze aanvulling wordt het reglement voor de ‘Prijs voor Cultuurverdienste’
goedgekeurd door de algemene vergadering van de ARC.
De kandidaten voor deze prijs kunnen ten laatste op 1 september 2015 voorgedragen
worden. De verenigingen kunnen nu al nadenken wie zij wensen te nomineren.

4. Subsidiereglement ARC: aanpassingen
Er zullen enkele wijzigingen aangebracht worden aan het subsidiereglement van de ARC:
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
 Adres cultuurdienst: Molenstraat 36 te Eeklo
Hoofdstuk 2: Basis- en werkingssubsidie
 Socio-culturele verenigingen kunnen een subsidie ontvangen op voorwaarde
dat:
 …
 Ze een adressenlijst van de bestuursleden neerleggen;
 Ze een adressenlijst van alle leden neerleggen of ter beschikking
stellen ter inzage;
 …
 2.2.1 Ledensubsidie: ‘Enkel de leden die inwoner zijn van het Meetjesland
worden in rekening gebracht.’
 2.2.2 Frequentiesubsidie voor (leden)activiteiten: aanvulling Zuidkaai bij nietstedelijke infrastructuur
Hoofdstuk 3: Een beloning voor de extra inspanningen van de culturele
verenigingen
 3.1 Het organiseren van podiumactiviteiten:
• Bij de puntenverdeling wordt onderscheid gemaakt tussen het optreden als
organisator, als uitvoerder of als beide. Hierbij ontvangt de laatste categorie
het hoogste aantal punten.
• Een vereniging kan voor maximaal drie activiteiten punten krijgen.
• Nieuwe puntenverdeling:

ROL
AANTAL
ORGANISATIE PODIUMACTIVITEITEN
1 activiteit
Organisator
2 activiteiten
3 activiteiten en meer
1 activiteit
Uitvoerder
2 activiteiten
3 activiteiten en meer
Organisator en
1 activiteit
uitvoerder
2 activiteiten
3 activiteiten en meer

IN STEDELIJKE
INFRASTRUCTUUR
3
6
9
5
10
15
7
14
21
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IN NIET-STEDELIJKE
INFRASTRUCTUUR
4
8
12
6
12
18
8
16
24

 3.4 Samenwerking:
• ‘Iedere culturele vereniging die tijdens het voorbije werkjaar structureel
heeft samengewerkt met andere partners voor het bereiken van een
gemeenschappelijk doel, kan maximaal 10 punten ontvangen.’
 3.5 Inspanningen voor bijzondere doelgroepen:
• ‘Culturele verenigingen kunnen een extra tegemoetkoming ontvangen
indien zij in hun reguliere werking aandacht hebben geschonken aan het
betrekken van bijzondere doelgroepen … Het louter financieel
ondersteunen van bijzondere doelgroepen is niet voldoende.’
Aanvraagformulier
• Vermeld duidelijk uw rekeningnummer
• Bijlage 2: een activiteitenlijst van het voorbije werkjaar. Vermeld bij iedere
activiteit de locatie
• Controleer of alle gegevens leesbaar zijn bij het afdrukken van het Excelbestand

Er zijn geen opmerkingen. De algemene vergadering van de ARC keurt de
wijzigingen op het subsidiereglement van de ARC goed. Dit reglement zal worden
voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad.

5. Eekloverdag – Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Op zondag 12 juli wordt het Feest van de Vlaamse Gemeenschap opnieuw gevierd in Eeklo
onder de noemer ‘Eekloverdag’ (zie bijlage voor affiche).
Programma:
11u
13u
18u
19u
19.15u

Brunch
Fietszoektocht
Goes & De Gasten
Prijsuitreiking fietszoektocht
Goes & De Gasten (deel 2)

Een warme oproep aan alle verenigingen om hun medewerking te verlenen op
Eekloverdag. Er worden vrijwilligers gezocht voor het opdienen van de brunch (11u – 13u)
en voor het bemannen van de stopplaatsen op de fietszoektocht waar zoals gewoonlijk
doe-opdrachten worden georganiseerd (bv. krulbollen in de Huysmanhoeve).
De verenigingen die meewerken aan Eekloverdag krijgen extra subsidiepunten. Daarnaast
is het een mooie opportuniteit om reclame te maken voor uw vereniging.
Verenigingen kunnen zich aanmelden bij de cultuurbeleidscoördinator.
De affiche van Eekloverdag wordt als bijlage bij dit verslag bezorgd aan alle verenigingen.
Deze kan worden gebruikt door de verenigingen ter promotie.
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6. Varia en rondvraag
-

Verkeerscirculatieplan: afwachten voor meer duidelijkheid

-

Werkgroep Kunst in Openbare Ruimte:
De werkgroep zal zo snel mogelijk samengeroepen worden. Deze zal worden
samengesteld uit vier ambtenaren en vier inwoners van Eeklo.

-

Culturele erfgoedfietstocht
Op dinsdag 16 juni organiseren de Seniorenraad Eeklo en de VVV een culturele
erfgoedfietstocht. Een warme oproep aan alle verenigingen om dit evenement
bekend te maken bij hun achterban.

-

Tentoonstelling Verviers:
De ganse maand juli is er een tentoonstelling over de kunstschilder Verviers in het
MAP.

-

De fototentoonstelling die momenteel te bewonderen is in het cc De Herbakker zal
binnenkort verhuizen naar de Huysmanhoeve.

-

Tijdens de kerstperiode organiseren meerdere verenigingen activiteiten. Vaak komt
het voor dat deze activiteiten op hetzelfde moment georganiseerd worden.
Een warme oproep aan alle verenigingen om hun activiteiten tijdens de
kerstperiode door te geven aan de cultuurdienst. Op deze manier kan men
eventuele overlappingen signaleren.

7. Datum volgende vergadering
De volgende vergadering zal in oktober georganiseerd worden. De precieze datum en
locatie worden op een later tijdstip meegedeeld.
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