ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC)
Datum: woensdag 25 mei 2015 om 20u
Plaats: halfronde zaal stadskantoor
Aanwezig/verontschuldigd/Afwezig: zie aanwezigheidslijst Frida
Verslaggever: Frederik Rogiers

AGENDA:
1. Presentatie Kon. Atheneum i.v.m. evenementenzaal
2. Het geheugen van ‘Sport & Cultuur in Eeklo’ gebracht en gepresenteerd door Steffi
Coppens van de Erfgoedcel Meetjesland
3. Goedkeuren vorig verslag (19-11-2015)
4. Mededelingen
5. Voorstelling nieuwe leden in de AV
6. Toetreding voorzitter tot RVB van BIB / CC.De Herbakker
7. PCV evaluatie
8. “Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo” - Opvolging – mededelingen
9. 11-juliviering (Feest Vlaamse Gemeenschap/Eekloverdag) - opvolging – programma
10. Aanpassing reglement i.v.m. vertegenwoordiging in de RVB van de ARC
11. Interradenoverleg – opvolging
12. Advies verkeersvrije Markt
13. Opvolging aanpak CC/Bakkerei
14. Varia
15. Vastleggen datum volgende vergadering

1. Presentatie Kon.Atheneum i.v.m. evenementenzaal
Presentatie zie bijlage.
Lisa Tondat voegt nog toe dat sommige stoeltjes van de feestzaal ‘verkocht’ zullen
worden. Iemand kan een stoeltjes sponsoren waar dan de naam op wordt aangebracht.
De voorzitter voegt er aan toe dat de ARC ook zelf over mooi overzicht beschikt van
vergaderzalen in Eeklo. Dit is via volgende link terug te vinden:
http://www.eeklo.be/lokaalverhuur
2. Het geheugen van ‘Sport & Cultuur in Eeklo’ gebracht en gepresenteerd door
Steffi Coppens van de Erfgoedcel Meetjesland
Presentatie zie bijlage.
3. Goedkeuren vorig verslag (19-11-2015)
Het verslag wordt goedgekeurd.

4. Mededelingen
A) 3 jaar geleden is er vanuit Vlaanderen en de Stad Eeklo de opdracht gegeven om het
aantal adviesraden vast te leggen. In deze procedure zijn 3 werkgroepen
ondergebracht bij de Adviesraad voor Cultuur; werkgroep Monumentenzorg,
werkgroep Kunst in Publieke Ruimte en de werkgroep Funerair Erfgoed. De ARC
erkent het harde werk dat deze werkgroepen verzetten en nodigt hen uit om op de
volgende AV hun werking van de voorbije 3 jaar toe te lichten.
B) De verslagen van de AV en de RvB van de ARC zullen binnenkort terug te vinden zijn
op de website van de Stad Eeklo.
http://www.eeklo.be/bestuur_diensten/stedelijke_adviesraden/ARC
5. Voorstelling nieuwe leden in de AV
Duente:
Duente is ‘de mysterieuze kracht van kunst om mensen diep te beroeren’. Duente, als
projectensemble, biedt gedreven hobbyist-muzikanten een podium, wil het
muziekminnend publiek aangenaam verrassen en wil symfonische muziek promoten bij
het jonge volk en hun ouders.
Het ensemble is een open-onafhankelijke groep met aspiraties, waarin de gedreven en
bezige hobbyist-muzikant centraal staat. Ernst, amusement, ervoor gaan en het gezellig
houden zijn ingrediënten. Samenwerken en creatief musiceren zijn karaktertrekjes.
www.duente.be

Okra Trefpunt Balgerhoeke:
Een organisatie met 130 leden:
10 Algemene vergaderingen
11 Bestuursvergaderingen
3 dagen Sint-Antoniusbedevaart
1 gratis seniorennamiddag
….
Ook worden allerlei sportactiviteiten, gaande van krulbollen tot petanque, georganiseerd
voor de sportleden (44 sportleden).

De twee verenigingen worden aanvaard door de AV als nieuwe leden van de ARC. Dit
brengt het totaal op 57 leden.
6. Toetreding voorzitter tot RVB van BIB / CC.De Herbakker
De nota hiervoor is goedgekeurd door het College. De voorzitter zetelt nu als
gecoöpteerd lid zonder stemrecht in de 2 raden van bestuur. De voorzitter wil de
belangen van de leden van de ARC in deze raden verdedigen. De voorzitter spoort de
leden aan om opmerking of vragen die betrekking hebben op de BIB of het CC aan hem
door te spelen.
7. PCV evaluatie
Ondanks het feit dat er maar 1 kandidaat was genomineerd kan er gesproken worden
van een kwalitatieve viering.
De voorzitter roept de verenigingen op om voor volgende editie kandidaten naar voren te
schuiven die een meerwaarde kunnen betekenen voor het culturele verenigingsleven van
Eeklo. Een officiële oproep hiervoor volgt nog.
Frida wil de leden van de ARC bedanken om haar aan te wijzen als laureaat voor de PCV.
Dit stimuleert haar om nog enkele jaartjes verder te doen.
Er wordt de vraag gesteld waarom de fysieke prijs telkens door dezelfde persoon wordt
gemaakt.
Voor deze prijs is er 8 jaar geleden een contract afgesloten met de desbetreffende
kunstenaar voor het produceren van een beeldje. Dit contract loopt voor 10 jaar. Binnen
twee jaar zal er dus een nieuwe kunstenaar kunnen worden aangewezen.
Het is dan aan de AV om te beslissen welk kunstwerk wordt gekozen en voor hoelang het
contract met de kunstenaar kan lopen.
8. Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo
Het reglement voor de nieuwe prijs is goedgekeurd door het Schepencollege. Voor de
prijs wordt een budget van €2000 per uitreiking voorzien (om de 2 jaar)
De voorzitter licht de stemprocedure toe:
mei 2017 : start nominatie kandidaten
>iedereen in Eeklo mag een kandidaat naar voren sturen via online en offline media

september 2017 : deadline nominatie kandidaten
>de kandidaturen worden naar de verschillende verenigingen (aangesloten bij de ARC)
gecommuniceerd
begin oktober 2017: Algemene vergadering ARC

> aan het begin van de vergadering brengt elke vereniging 3 stemmen uit op 3 verschillende
kandidaten (dit om lobbywerk van een kandidaat tegen te gaan)

>de stemmen worden geteld en een shortlist van 3 kandidaten wordt samengesteld

>aan het einde van de vergadering mogen de verenigingen terug een stem uitbrengen op 1 van
de 3 kandidaten
>deze stemming blijft geheim en telt voor 75% mee in de aanwijzing van de laureaat
midden oktober 2017
>de shortlist wordt gecommuniceerd naar de Eeklose bevolking
>iedereen in Eeklo kan een stem uitbrengen via online en offline kanalen
>deze stemming blijft geheim en telt voor 25% mee in de aanwijzing van de laureaat
begin januari 2018
>de stemming wordt afgesloten op 31 december 2017
>op de prijsuitreiking zelf wordt de stemming openbaar gemaakt en de laureaat benoemd
>bij een ex-aequo stemmen de aanwezige leden van de Raad van Bestuur wie het
ambassadeurschap in ontvangst mag nemen

De reglementen worden goedgekeurd. Deze moeten nog goedgekeurd worden in de
gemeenteraad.
Een oproep voor de fysieke prijs zal tijdens een persconferentie op 4 juli worden
gelanceerd.
9. 11-juli viering Eekloverdag
Vindt plaats op zondag 10 juli.
Nieuw aan het programma dit jaar is de fietskoers voor professionele wielerclubs in de
voormiddag. Iedereen wordt uitgenodigd om op 10 juli mee te vieren/fietsen.
Programma Eekloverdag; zie bijlage
10.Aanpassing reglement i.v.m. vertegenwoordiging in de RVB van de ARC
Sommige leden van de Raad van Bestuur vertonen weinig engagement binnen hun
lidmaatschap. Zo zijn er leden die vele vergaderingen afwezig zijn zonder zich te
verontschuldigen. Dit komt de werking van de RvB niet ten goede.

Daarom wordt er voorgesteld om in het huishoudelijke reglement een punt op te nemen
waar wordt gesteld dat een lid van de RvB zijn functie verliest wanneer deze persoon 2
keer opeenvolgend afwezig is zonder verontschuldiging (onwettig afwezig).
Dit voorstel wordt goedgekeurd door de AV van de ARC
De RvB beschikt nu over 5 lege plaatsen. Geïnteresseerden kunnen zich altijd melden bij
de secretaris.
11.Interradenoverleg
Met betrekking tot het mobiliteitsdossier zijn verschillende Eeklose adviesraden
samengekomen om een gezamenlijk advies te formuleren. Dit initiatief is ontstaan nadat
de verschillende voorzitters waren uitgenodigd naar de ad-hoc commissie over het
mobiliteitsdossier.
Hierbij werd opgemerkt dat er in de commissie werd gedebatteerd over details. In het
advies van de voorzitters van de adviesraad werd gevraagd om i.p.v. details te
bespreken doelstellingen voorop te zetten. Het advies van de verschillende voorzitters is
opgenomen in het dossier.
12.Advies verkeersvrije Markt
Het advies van de ARC is gevolgd door het Schepencollege. Dit houdt in dat de Markt
enkel verkeersvrij wordt gemaakt als er effectief een evenement plaatsvindt.
13.Opvolging aanpak CC/Bakkerei
De schepen licht toe dat er voor de ganse ABC-site/Herbakkersplein wordt nagedacht
over een visie naar de toekomst toe. Zo wordt er gekeken naar een eventuele uitbreiding
van het CC en de Bakkerei. Ook loopt er een participatief project met betrekking tot de
herinrichting van het Herbakkersplein. De schepen zal de evoluties in dit dossier steeds
terugkoppelen naar de ARC.
14.Varia
-

De secretaris roept op haar te melden wanneer er veranderingen plaatsvinden
binnen de vereniging, bv. andere vertegenwoordiger….
De N9/vzw Driewerf Hoera doet afstand van haar subsidies bij de volgende
subsidieronde. De Algemene vergadering bedankt N9/vzw Driewerf Hoera voor
deze onbaatzuchtigheid.
De werkgroep Monumentenzorg organiseert op 11 september Open
Monumentendag. Hiervoor zijn zij nog op zoek naar muzikale omlijsting voor de
receptie ’s avonds.
De schepen deelt mee dat er 2 iconen van directeurs binnen de stadsadministratie
op pensioen gaan. Joke De Keyser, directeur van de Kunstacademie! gaat op
pensioen en zal worden vervangen door Roos Lauwaert. Martine Vermeire gaat op
pensioen en wordt vervangen door Annemieke Pieters.

15.Volgende vergadering
De volgende algemene vergadering gaat door op woensdag 23 november om 19u30. De
locatie wordt later medegedeeld.

