Verslag Raad van Bestuur ARC
02/05/2017 auditorium STIP 19u00
Aanwezig: Jan Van den Berghe, Rita Haegeman, Frida Vanhauwenhuyse, Eddy De
Baets, Annemieke Pieters, Rita De Coninck, Frederik Rogiers
Verontschuldigd: Raf De Vlamynck
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Goedkeuren vorig verslag (16-11-2016)

1.

2.
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Verslag wordt goedgekeurd
2. Kunstwerk Artistiek Ambassadeur: opvolging
Tijdens de uitreiking van de Prijs voor Cultuurverdienste is bekend gemaakt dat Saar de
Buysere een kunstwerk zal maken voor de prijs ‘Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo’.
Het betreft een savooikolk in gips met een spiegellaag: de spiegelkool.
3. Nieuwe leden
Drie nieuwe leden melden zich aan om toe te treden tot de ARC:
CODUS
Dzjuu Toch
Vzw Koperen Leeuw
De statuten worden bekeken en Frederik licht hun werking toe. Er is onduidelijkheid over het
feit of Vzw Koperen Leeuw en de Toneelvereniging Excelsior twee aparte verenigingen zijn.
Paul Van de Woestyne heeft verzekerd dat dit 2 aparte entiteiten zijn met verschillende doelstellingen.
4. Prijs voor Cultuurverdienste 2018
Aangezien tijdens de nieuwjaarsreceptie ook de Artistiek Ambassadeur zal worden uitgereikt
stelt de voorzitter voor om de receptie voor iedereen open te stellen. Dit aangezien de Artistiek Ambassadeur deels mee wordt bepaald door de Eeklose bevolking.

5. Opvolging Guido Dellaert in DB, RVB
Er hebben zich twee personen kandidaat gesteld voor een plaats in de DB: Jan Van Streydonck en Rita Haegeman.
Jan Van den Berghe stelt voor om ze beiden toe te laten.
De andere leden van de RvB steunen dit voorstel maar omdat dit afwijkt van het reglement
van de ARC wordt dit voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
6.

Feest Vlaamse Gemeenschap (Eekloverdag): opvolging

Eekloverdag gaat door op zondag 9 juli. De fietszoektocht start dit jaar in de Kunstacademie.
Berlaen sluit de avond af.
Jan vraagt waarom het evenement niet doorgaat op 11 juli zelf. Er is in het verleden gekozen om dit steeds op zondag te doen zodat het een familiegebeuren kan zijn. Vlaanderen
biedt ruimte om dit buiten11 juli te organiseren. Vanuit het College is nog geen vraag gekomen voor een officiële ceremonie.
7. Toelichting verhoging subsidies
De voorzitter wil een vraag richten aan het College om de subsidies te verhogen naar 15.000
2018-2019 en naar 20.000 in 2020.
8. Aanpassing reglementen
In het subsidiereglement van de ARC wordt geschrapt dat de verdeling van de subsidies
door de gemeenteraad moet goedgekeurd worden.
Ook wordt toegevoegd dat een organisatie die aanspraak wil maken op subsidies van de
ARC geen subsidies van een andere stedelijke adviesraad kan ontvangen.
In het huishoudelijk reglement van de ARC wordt toegevoegd dat leden van de Raad van
Bestuur na twee maal afwezigheid zonder verontschuldiging hun plaats in de RvB verliezen.
Ook wordt de nieuwe naam van de voormalige werkgroep Monumentenzorg aangepast naar
Werkgroep Erfgoed Landschap en Stadsvernieuwing.
In het reglement van de Prijs voor Cultuurverdienste wordt vermeld dat personen die
overleden zijn niet in aanmerking komen voor nominatie.
De RvB gaat hiermee akkoord. Deze worden nog voorgelegd aan de AV.
9. Nieuwe straatnaam
Aan het AZ Alma zal een nieuwe straat gerealiseerd worden. Het DB ondersteund een voorstel van Roos Lauwaert voor een nieuwe naam van de straat:
Florence Nightingale-straat
Jan vermeld dat Florence Nightingale ooit op Ten Doorn heeft verbleven. Frida zoekt dit op.
Ook wordt voorgesteld om Florence Nightingaledreef voor te stellen aangezien er aan beide
kanten van de nieuwe weg bomen zullen worden geplaatst.

10.

Varia

-

Schepen De Coninck vermeld dat het College bezig is aan het dossier voor de verbouwing van het CC. Verder mag de schepen hier niets over zeggen.

-

Annemieke nodigt uit naar Fast Forward.

11.

Volgende vergadering

Wordt later bepaald.

