RAAD VAN BESTUUR ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC)

Datum: woensdag 16 november 2016, om 19u00
Plaats: Schepenzaal Stadskantoor
Aanwezig: Rita De Coninck, Raf De Vlamynck, Rita Haegeman, Antoine Boute, Jan
Vandenberghe, Frida Vanhauwenhuyse, Eddy De Baets, Frederik Rogiers, Jan Van
Streydonck, Paul Van De Woestyne
Verontschuldigd: Rita Van Cauwenberghe, Gaston Dauwe, Roos Lauwaert, Guido Dellaert
Verslaggever: Frederik Rogiers
1.

Goedkeuren vorig verslag (12-05-16)
Het verslag wordt goedgekeurd.

2.

Stand van zaken Artistiek Ambassadeur
De deadline voor het indienen van een ontwerp voor het kunstwerk voor de Artistiek
Ambassadeur van de Stad Eeklo is opgeschoven. Dit heeft wel geloond aangezien er nog 4
ontwerpen zijn ingediend. Wel moeten we deze kennis meenemen naar de organisatie van
de volgende wedstrijd binnen 6 jaar.
Volgende ontwerpen werden ingediend:
•

Het Onzichtbare door Patrick Verheire

•

Blokkendoos door Saar De Buysere

•

Spiegelkool door Saar De Buysere

•

Levende kool door Sarah Eyckerman

•

Vruchtbaarheid door Jo Van Rijckeghem

De levende kool van Sarah Eyckerman wordt niet weerhouden.
Aan Saar De Buysere zal gevraagd worden of ze voor haar ontwerp een savooikool kan
gebruiken i.p.v. een witte kool conform de Herbakkerslegende.
Roos Lauwaert wist mee te geven dat er eventueel nog kandidaten ontwerpen gingen
opsturen. Er wordt besloten om de deadline nog te verschuiven naar dinsdag 22 november.
Mochten er nog kandidaturen binnenkomen dan zal de RvB een halfuur voor de Algemene
Vergadering samenkomen om de ontwerpen al dan niet te weerhouden.
Op 23 november is de RvB samen gekomen en heeft zij geoordeeld over de inzending
‘Field Series’ door Martha Verschaffel. Het kunstwerk werd weerhouden door de leden
van de RvB.

3.

Stand van zaken Werkgroep Monumentenzorg
Op de voorbeeldagenda van de AV staat: toelichting Werkgroep Monumentenzorg. De leden
van het RvB willen hier graag duidelijkheid over. Dit heeft betrekking op de vertrouwensbreuk
tussen de werkgroep en het stadsbestuur. Zo is Open Monumentendag ook niet volgens plan
kunnen doorgaan.
Paul Woestyne licht het standpunt van de werkgroep toe. De werkgroep voelde zich niet
genoeg erkend en gesteund door het stadsbestuur. Door het niet toelaten van hun nieuwe
naam was het vertrouwen volledig zoek. Daarom hebben zij zich teruggetrokken uit de
organisatie van Open Monumentendag.
Schepen De Coninck licht het standpunt van de stad toe. Het stadsbestuur wou graag eerst
onderzoeken wat de functie van de werkgroep kan zijn binnen de veranderlijke
erfgoedcontext. Zo is er een nieuw erfgoeddecreet en zal er een IOED worden opgericht. Zo
zou de werkgroep accenten moeten leggen op publiekswerking en ontsluiting. Ook ziet de
stad graag dat er een inventarisatie van het bouwkundig erfgoed gebeurt. Om deze redenen
had het stadsbestuur gevraagd te wachten met de lancering van de nieuwe naam.
Intussen is er al een constructief overleg geweest tussen het stadsbestuur en de werkgroep.

4.

Evaluatie Feest Vlaamse Gemeenschap (Eekloverdag)
Het nieuwe concept (eten na de fietstocht) werd goed bevonden. Dit wordt herhaald. De stop
in het Eikenhof was echter geen goed idee, de uitbater was hier niet op voorzien.
Bij de wielerploegen waren er wat communicatieproblemen. Dit wordt meegenomen naar
volgend jaar. De wielerploegen blijven echter enthousiast om mee te werken.
Er wordt voorgesteld om volgende editie ook een wandeling aan te bieden, bv. langs het
kunstpatrimonium.

5.

Prijs voor Cultuurverdienste
Luc Verstraete is genomineerd. Er ontstaat discussie of overleden personen kunnen
genomineerd worden. In het verslag staat hierover niets vermeld. Er moet wel best
toestemming aan de nabestaanden worden gevraagd.
Praktisch:

6.

-

De uitreiking vindt plaats op zondag 15 januari om 11u. De RvB komt een halfuur op
voorhand samen om de winnaar bekend te maken en bij een ex-aequo een winnaar
te kiezen.

-

Er zal aan de Bakkerei gevraagd worden om terug een menu te voorzien voor na de
receptie.

-

Aan Erik Overmeire zal gevraagd worden om foto’s te nemen van de kandidaten.

-

Mátyás Blanckaert is begin dit jaar al aangesproken om de muzikale omlijsting te
verzorgen. Frederik checkt zijn beschikbaarheid.

Subsidiedossiers: goedkeuring
De RvB volgt het Dagelijkse Bestuur in de goedkeuring van de subsidieverdeling.

7.

Nieuwe leden

Vzw De Verstelling: Een socio-culturele organisatie die trekker is van het Repair-café.
Bernadette Vercammen is aangeduid als vertegenwoordiger. Zij kan niet ook N9/vzw
Driewerf Hoera vertegenwoordigen. Hierin zal een keuze moeten gemaakt worden. De
statuten zijn correct.
Fotogroep Meetjesland: Vertegenwoordiger is Simonne Versmesse. De statuten zijn
correct.
De Raad van Bestuur geeft alvast haar toelating aan het lidmaatschap van de nieuwe
groepen. Ze worden uitgenodigd om zich voor te stellen op de AV van november waar ze ook
de officiële goedkeuring al dan niet zullen ontvangen.
Ook zal gevraagd worden aan Roos Lauwaert, de nieuwe directeur van de Kunstacademie
om zich voor te stellen op de AV. Door haar functie is ze automatisch lid van de ARC en
zetelt ze ook in de RvB.

8.

Varia
Op de Algemene Vergadering zal Stefanie De Pauw van COMEET een kleine toelichting
geven over de toekomstige UiT-PAS.
De voorzitter wil op de Algemene Vergadering voorstellen dat leden van de ARC punten
kunnen verdienen voor hun subsidiedossier als ze meehelpen aan evenementen
georganiseerd door één van de werkgroepen of de cultuurdienst.

9.

Vastleggen datum volgende vergadering
2 mei om 19u00 in het auditorium van het STIP

