Verslag Bestuursvergadering Cultuurraad Schilde
van dinsdag 10 januari 2012.
Aanwezig:
Dhr. Fons Meyvisch, Voorzitter a.i.
Mevr. Masha Weenink, beleidscoördinator
Mevr. Paule Lemmens, Mevr. Annemie Thys. Mevr. Cathérine Zachée.
Dhr. Willy Van Maercke, dhr.A. Ossaer, dhr. Peter Buysse.
Mevr. Ria Vanwalleghem. KUNSTgROEP
Verontschuldigd :
Dhr. Steven Dietvorst, Schepen van Cultuur
Dhr. Michaël Van Giel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Nabeschouwing bestuursvergadering 8 december 2012.
Geen bemerkingen.
2. Briefwisseling.
Fons Meyvisch meldt ontvangst van een e-mail van IVANN gericht aan de verenigingen met uitzonderlijke
promo voor de boekingen van de nieuwe show van deze laatste. Dit wordt genoteerd.
3.Evaluatie nieuwjaarsreceptie 6 januari 2012.
Idee van BBQ goed, maar ietwat weinig voorzieningen (geen brood, geen groentjes, weinig saus).
Graag in de toekomst ook rekening houden met vegetariërs.
Opzet 2010 was beter en gezelliger. Men pleit voor een sfeervollere omgeving.
Volgend jaar misschien de nieuwjaarsreceptie in het Dorpshuis te ’s-Gravenwezel organiseren ?
4. Consciencejaar – academissche opening 14/1/2012.
Héél veel belangstelling. Geïnteresseerden komen best vroeg.
5.Gedichtendag 28/1/2012 en verkiezing gemeentedichter.
Er werd dit jaar geen gemeentedichter gekozen. Initiatief zou voor 2 jaar bevroren zijn.
Wat nu met de gedichtendag? Een andere invulling moet gezocht.
Men neemt sowieso contact met Kris Michielsen.
Voorstel :
-de dichters aanschrijven die opgenomen werden in het boek van het Davidsfonds “Poëzie in Schilde”.
A.Ossaer heeft de lijst van deze dichters
-teneinde ook de jeugd erbij te betrekken is Peter Buysse bereid een facebookpagina aan te maken om de
jeugd van Schilde via dit kanaal mogelijkheid te geven gedichten aan te brengen.
Men zal mevr. Snoeckx uitnodigen om afscheid van haar te nemen. Er zal haar een geschenk worden gegeven
vanwege de Cultuurraad.
6.Subsidieverdeling – wat met ledenlijst.
Men verwijst naar het schrijven van CBPL (commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer)
Op basis van hun advies mogen de ledenlijsten opgevraagd worden daar ze nodig zijn om aanspraak te maken
op subsidies. Bedoeling is dat de lijsten nadien worden vernietigd.
Het subsidiereglement moet aangepast worden (door middel van een addendum) met verwijzing naar de brief
van CBPL (“de ledenlijst is onderworpen aan de brief/adviezen van CBPL welke te vinden is in bijlage”).
Fons Meyvisch maakt advies.
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7.Beoordeling gemeentelijke webstek.
Men is hierover tevreden.
8.P.I.A.
Geringe aanwezigheid op het Open Forum Gemeenschapscentrum van 9/12/2011.
Men wijst op de late verzending van de uitnodigingen. P.I.A. op agenda plaatsen van de Open Cultuurraad.
9. Culturele maand.
Masha geeft toelichting over de stand van zaken met de verenigingen.
10. Rondvraag.
Punten O.C.
-P.I.A. Graag presentatie en stand van het project toelichten door architectenbureau.
-Culturele maand maart 2012.
Ria Vanwalleghem stelt het nieuwe project van de Kunstgroep voor. Wat het zal inhouden, waar, wanneer, hoe.
-Activiteiten rond Conscience (Roland Doclo)
-Voorstelling/werking Albert van Dyck genootschap (Hugo Pas).
-Melding maken van komende verkiezing van vertegenwoordigers Cultuurraad.
Dhr. W. Van Maercke heeft voorstellen van flyers m.b.t. deze verkiezing uitgewerkt. Hij stuurt ze door aan de
leden van de Cultuurraad. De flyers zullen rondgedeeld worden op de O.C.

Opmerkingen.
-Graag agenda Open Cultuurraad versturen vóór 9 februari.
-Masha en Annemie maken p.p.presentatie.
-Men streeft er naar in de toekomst de uitnodigingen uitsluitend via e-mail te versturen (op een paar
uitzonderingen na).
-Nogmaals verzoekt men om de punten op de agenda bondig te bespreken en niet te laten uitmonden
in eindeloze discussies.
-De Open Cultuurraad kan opgeluisterd worden met foto’s van de Nieuwjaarsreceptie.
Peter Buysse wil deze fotoreportage maken mits de foto’s hem tijdig bezorgd worden.
-Voorzien we hapjes voor de Open Cultuurraad ?

Volgende vergadering donderdag 9 februari 20u.
Antwoorden op de adviezen van de Cultuurraad worden soms op de dagorde geplaatst van de Gemeenteraad.
Willy Van Maercke zal nakijken welk gevolg aan sommige van onze adviezen wordt gegeven en de Cultuurraad
hiervan op de hoogte brengen.
Kunstgroep overweegt een catalogus te maken. De Cultuurraad is bereid aan dit initiatief financiële steun te
verlenen. Men vraagt Ria Vanwalleghem om voorstellen en prijs tegen de volgende vergadering van de
Cultuurraad.
De Vlaamse Volksbeweging vraagt of ze inputs mag geven voor de 11 juli viering. Men gaat akkoord.
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