Verslag Raad van Bestuur ARC
09/11/2017
18u
Auditorium STIP
Aanwezig: Frida Vanhauwenhuyse, Raf De Vlaemynck, Antoine Boute, Jan Van Streydonck, Schepen
Rita De Coninck, Paul Van De Woestyne, Rita Haegeman, Frederik Rogiers
Verontschuldigd: Jan Van den Berghe, Rita Van Cauwenberghe

1. Goedkeuring vorig verslag (2017-05-02)
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie Eekloverdag
Eekloverdag was dit jaar een groot succes. Er waren in totaal ’s middags en ’s avond een 200-tal
eters. Er was ook veel opkomst voor het optreden van Berlaen. Voor de wielertocht voor
wielertoeristen was er wat minder volk, dat moet zeker beter afgesproken worden.
Het 11-juli-comité heeft een aanbod binnengekregen voor 2018 van het Vlaams Muziekfeest
hetgeen bestond uit 6 Schlagerzangers (waarvan 1 grote naam) die telkens 30 minuten zingen.
Het 11-juli-comité vindt dit niet passen binnen het concept van Eekloverdag. Wel is er
voorgesteld aan het College om dit eventueel op een andere locatie in Eeklo te organiseren.
Ook zal er dit jaar naar een iets grotere naam gezocht worden. Jan neemt contact op met Wouter
Berlaen om te bekijken of er een optie bestaat om samen met andere artiesten op te treden.
3. Prijs voor Cultuurverdienste – kandidaten/stand van zaken
VVV-Eeklo en V.V.K.A hebben Johan Van Hyfte genomineerd. Het koor Alegria heeft de Jozefse
Feesten genomineerd maar die heeft de nominatie geweigerd.
De RvB gaat akkoord met deze nominatie en zal dit voorleggen aan de AV.
Dit jaar is de laatste keer dat Antoine Boute een beeldje zal maken voor de PCV. Op de volgende
vergadering moet nagedacht worden over hoe de prijs de volgende jaren zal worden uitgereikt.
4. Artistiek Ambassadeur – kandidaten/stand van zaken/samenstelling shortlist
De volgende kandidaten zijn door de Eeklonaars voorgesteld. De AV zal beslissen wie de shortlist
van drie kandidaten haalt.
•
•
•
•
•
•
•
•

Leo De Buysere
Geert Faes
Edward De Geest
Patrick Bastien
William Spittael
Vzw Driewerf hoera/ N9
Bart Spanhove
Hilde Barbier

5. Subsidieverdeling 2016-2017
De subsidieverdeling wordt gepresenteerd. Er zijn geen al te grote verschillen met vorig jaar.
Er is vernomen dat de gezinsbond ook door de sportraad wordt gesubsidieerd. Zij
organiseren namelijk heel veel sportactiviteiten.
Er wordt beslist dat de Gezinsbond de subsidie van de ARC blijft ontvangen. Ze ontvangen
namelijk subsidies voor hun culturele activiteiten en niet voor hun sportactiviteiten. Het is
niet dat ze voor dezelfde activiteit 2x gesubsidieerd worden.
Er zal volgend jaar nog eens de aandacht op gevestigd worden dat er geen sportactiviteiten
mogen worden aangegeven ter subsidiëring.
6. Aanvraag verhoging subsidies ARC
Er is een vraag naar het College gestuurd om de subsidies voor 2018-2019 te verhogen naar
€15.000. De Schepen heeft dit voorstel met verve verdedigd maar er is nog geen officieel
besluit van het CBS.
7. Toetreding nieuwe leden tot de ARC
Twee organisaties willen lid worden van de AV.
-

Femma Yes
vzw Diep Events

De statuten worden bekeken en de doelstelling van de organisaties wordt toegelicht. De RvB
gaat akkoord met de kandidaturen. Deze worden vervolgens voorgelegd aan de AV.
8. Mededelingen
•

Update website ARC

Frida is de lijst aan het opmaken van de leden van de AV.
Voor Frida is het niet duidelijk wie er van de werkgroep ELS in de AV zit en wie
stemgerechtigd is.
In het reglement staat duidelijk dat per werkgroep 1 persoon stemgerechtigd is. Dit is voor
de werkgroep ELS Kris Van Zandycke.
Aangezien de werkgroep Kunst in Publieke Ruimte een verzameling is van afgevaardigden
van verschillende werkgroepen is hier geen stemgerechtigd lid van.
•

Toelichting uitbreiding CC en Bakkerei

Pieter Ryde is aangeduid als architect voor de uitbreiding van het CC. De uitbreiding heeft
betrekking op de gelagzaal en de keuken van de Bakkerei, de nevenscène , de lift en de loges
van het CC.
Er is nu al een voorontwerp en dat zal nu verder verfijnd worden in een werkgroep.

Er wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid, hier kunnen namelijk ook subsidies voor
ontvangen worden.
Het ontwerp zal worden toegelicht aan de RvB van het CC in januari.
Op het Herbakkersplein is het gras geplant. In maart/ april moeten de portalen en de mast
verschijnen.
Het CC maakt sinds kort ook gebruik van een ultra-modern filmscherm.

9. Varia
Frida heeft een artikel gelezen dat het Heemmuseum moet verdwijnen uit zijn huidige locatie
in het Leen. Aangezien er geen nieuwe locatie wordt gevonden kan het zijn dat de collectie
verloren gaat.
Schepen De Coninck legt de problematiek volledig uit.
De Raad van Bestuur beslist om een advies te schrijven aan het College om het
Heemmuseum onder te brengen in het Jenevermuseum.
10. Volgende vergadering
Wordt later vastgelegd.
(verslaggever Frederik Rogiers)

