Algemene Vergadering ARC
Wanneer: woensdag 17 mei 2017 om 20u30
Waar: polyvalente zaal CC De Herbakker
Aanwezig: zie aanwezigheidslijst Frida
AGENDA
1. Goedkeuring vorig verslag (23-11-2016)
2. Kunstwerk Artistiek Ambassadeur: opvolging
3. Nieuwe leden: voorstelling
4. Prijs voor Cultuurverdienste: evaluatie en mededeling
5. Opvolging Guido Dellaert in het DB en in de RVB
6. Feest Vlaamse Gemeenschap (Eekloverdag): opvolging
7. Toelichting verhoging subsidies
8. Aanpassing reglementen
9. Varia

1. Goedkeuring vorig verslag (23-11-2016)
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Kunstwerk Artistiek Ambassadeur: opvolging
Op de vorige Algemene Vergadering is er een kunstwerk gekozen dat als prijs zal dienen voor de
Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo. De winnaar is bekend gemaakt op de receptie van de Prijs
voor Cultuurverdienste. De winnaar is Saar De Buysere met het kunstwerk Spiegelkool.

Materiaal:
Kool: broodporselein, afgewerkt met glazuur.
Spiegel: zilverluster, een vloeistof dat platinum bevat en dat rechtstreeks hecht aan het porselein. Het
materiaal heeft een spiegelend effect en kan net als zilver opgeblonken worden of kan men mat laten
worden naar keuze.
Grootte: ongeveer 25cm diameter
De uitwerking zal gebeuren naar de vorm van een savooikool (zie legende van de Herbakker).
Motivering:
De kool verwijst naar de legende van de Eeklose Herbakker, waar mensen zich kunnen laten
herbakken om een mooier en beter mens te worden.
Een artistiek ambassadeur is een unieke persoon die staat voor verandering en vernieuwing. Het
afgeplatte vlak is een spiegelend oppervlak. Zo krijgt de prijs een persoonlijke toets doordat degene
die de prijs krijgt een portret van zichzelf ziet in de spiegel.
Voor de verkiezing van de Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo zal volgende procedure gevolgd
worden:
4 september: Oproep in het Eikenblad om te nomineren
Eind oktober: Deadline om in te dienen. Genomineerden worden doorgestuurd naar de leden van de
AV
Eind november AV: van longlist naar shortlist
11 december: Publicatie shortlist in het Eikenblad
31 december: Deadline nominatie winnaar
14 januari 2018: bekendmaking winnaar

3. Nieuwe leden: voorstelling

Drie nieuwe organisaties stellen zich kandidaat om toe te treden tot de ARC:
-

Vzw Dzjuu Toch

-

CODUS

-

Vzw Koperen Leeuw

Vertegenwoordigers van de organisaties stellen hun werking voor. De Algemene Vergadering
keurt de kandidaturen goed.
4. Prijs voor Cultuurverdienste: opvolging
De Prijs voor Cultuurverdienste 2016 werd gewonnen door Geert Faes. Deze werd uitgereikt op
zondag 15 januari.
Het financiële plaatje van de uitreiking en de nieuwjaarsreceptie ziet er als volgt uit:
Muzikale omlijsting:
Kunstwerk PCV:
Aanmaak foto’s:
Receptie:
TOTAAL:

€200,00
€250,00
€221,80
€1092,59
€1764,39

Aangezien volgend jaar ook de Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo wordt uitgereikt en hierbij de
Eeklose bevolking kan meestemmen zal ervoor gekozen worden om een open receptie te houden,
zonder uitnodiging.
Volgend jaar vindt de receptie plaats op zondag 14 januari 2018 om 11u in de Polyvalente zaal CC. De
Herbakker . De muzikale omlijsting zal gebeuren door Fleur Foré and band.
5. Opvolging Guido Dellaert in het DB en in de RVB
Er zijn twee kandidaten voor één plaats in het DB: Rita Haegeman en Jan Van Streydonck. In het
huishoudelijk reglement van de ARC staat dat er maar 5 leden in het DB mogen zetelen.
Jan Vandenberghe houdt een pleidooi om beide gemotiveerde personen toe te laten tot het DB.
De Algemene Vergadering beslist dat er tot aan de volgende legislatuur een uitzondering zal gemaakt
worden op het huishoudelijk reglement en beide kandidaten toegelaten worden tot het DB.
Er wordt de vraag gesteld of de kandidaten dit zien zitten. Zij vermelden dat zij het zien zitten.
6. Feest Vlaamse Gemeenschap (Eekloverdag)
Dit vindt plaats op zondag 9 juli.
Frederik zal nog een oproep doen voor helpende handen voor het festival.
Het programma van dit jaar is:

7. Toelichting verhoging subsidies
De voorzitter prijst het levendige Eeklose culturele leven. Dat de ARC nu zestig organisaties telt is
hier het bewijs van. Weliswaar is het subsidiebudget van de ARC gelijk gebleven. Bovendien zijn de
kosten van de organisaties de voorbije jaren ook gestegen.

De voorzitter pleit er daarom voor om de subsidies van de ARC te doen stijgen van 12.500 naar 15.000
in 2018 en naar 20.000 in 2020. De voorzitter zal deze vraag richten naar het College van
Burgemeester en Schepenen.
De Algemene Vergadering gaat hiermee akkoord.
8. Aanpassing reglementen
Drie reglementen van de ARC worden aangepast.
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.
Paul Van de Woestyne stelt voor om ook het aantal leden van het Dagelijks Bestuur te veranderen naar
6 leden. Er wordt uiteindelijk besloten het op 5 te houden.
In het reglement van de Prijs voor Cultuurverdienste wordt vermeld dat personen die overleden
zijn niet in aanmerking komen voor nominatie.
9. Varia
Schepen De Coninck deelt nog enkele verandering in het Eeklose culturele leven mee.
-

Het stadsbestuur is bezig met het dos sier van de verbouwingen van het CC en de
Bakkerei. Weliswaar kan de Schepen hier niet in detail op ingaan.

-

Het College heeft haar goedkeuring gegeven a an de herinrichting van het
Herbakkersplein. Eind juni zal e en e erste fase beginnen be sta ande uit e en
ontharding van de rand van het plein en het plaatsen van boombanken.

Na de zomervakantie zullen e en mast en pergola’s geïnstalleerd worden.

-

1 s eptember 2017 wordt de UiT-PAS Meetjesland gelanceerd. Verenigingen die
geïnteres s e erd zijn om mee het verhaal in te stappen kunnen komen naar het
inloopmoment van 6 juni in CC De Herbakker van 16u-21u.

10. Volgende vergadering
Wordt later meegedeeld.

