Verslag Bestuursvergadering Cultuurraad Schilde
van dinsdag 13 maart 2012.
Aanwezig:
Dhr. Fons Meyvisch, Voorzitter a.i.
Dhr Erik Binon
Mevr. Paule Lemmens, Mevr. Annemie Thys. Mevr. Cathérine Zachée.
Dhr. Willy Van Maercke, dhr.A. Ossaer.
Verontschuldigd :
Dhr. Steven Dietvorst, Schepen van Cultuur
De heren Michaël Van Giel en Peter Buysse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fons Meyvisch trakteert het bestuur met lekkere champagne t.g.v. zijn 70 ste verjaardag.
Hartelijk gefeliciteerd Fons.
De Cultuurraad overhandigt hem een eveneens lekkere attentie.
We verwelkomen Erik Binon die in de toekomst op de vergaderingen van de Cultuurraad aanwezig zal zijn.
Enige wijziging in de vergaderdata dringt zich op.
Nieuwe data : di. 17/04, di. 08/05, di. 12/06, di. 11/09, di. 09/10, di. 13/11, di. 11/12.
1.Nabeschouwing bestuursvergadering 9 februari 2012.
Geen bemerkingen.
2. Briefwisseling.
Geen.
3.Evaluatie Open Cultuurraad 28/02/2012.
De vergadering van de Open Cultuurraad ging door in het vernieuwde dorpshuis.
Interessante toelichting door dhr. Theo Van Hove over het Albert Van Dyckgenootschap.
Verzorgde p.p. presentatie.
Afscheid van de beleidscoördinator, Masha Weenink. Er worden haar vanwege de Cultuurraad bloemen
overhandigd.
In de toekomst zal Annemie Thys de p.p.presentatie verzorgen. De nodige gegevens zullen haar tijdig worden
bezorgd. De presentatie wordt doorgestuurd naar het bestuur van de Cultuurraad die zal goedkeuren, evtl.
toevoegingen doen.
4. Beoordeling opening Culturele Maand 03/03/2012.
Goede opening.
Wat de tentoongestelde werken betreft, verwijst Erik Binon naar dezelfde opmerking die hij maakte 2 jaar
terug en verwoord in het verslag van 22/04/2010 :
“Wel merkt Erik Binon op dat de deelname van KUNSTgROEP moet herbekeken worden. Enkele
van de kunstenaars deeluitmakende van KUNSTgROEP waren aanwezig met meerdere werken
wat wrevel uitlokte bij de andere deelnemers die elk maar 1 werk mogen indienen.
Deelname van KUNSTgROEP moet herbekeken worden, liefst loskoppelen van de
groepstentoonstelling”.
Men wijdt verder uit over organisatorische moeilijkheden , moeilijkheden qua communicatie en wijzigingen van
het laatste moment, die zich spijtig genoeg voordeden en die in de toekomst zeker moeten vermeden worden.
Het bestuur van de Cultuurraad staat wat dit betreft voltallig achter Erik Binon. Gemaakte afspraken moeten
gerespecteerd worden.
Bij een volgende vergadering van de KUNSTgROEP zal Cathérine Zachée de problemen aankaarten
Ook in de BIB zal dit besproken worden.
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Bedoeling is de Culturele Maand in 2014 in een ander kleedje te steken en te streven naar meer inzet en
creativiteit.Gedacht wordt aan een biënnale.
Nu worden dikwijls dezelfde werken gehangen, dit zou moeten veranderen.
5.Beoordeling opening Dorpshuis 03/03/2012.
Mooie aanwinst.
Opening met verzorgde receptie.
Reeds vele reservaties voor de huur van het Dorpshuis.
6.Activiteiten Culturele Maand.
Lopen vlot.
7. P .I.A.
Erik Binon zal dit opvolgen en toelichten op de vergaderingen van de Cultuurraad.
8. Nabespreking contact met architectenbureau omtrent gemeenschapscentrum 08/03/2012.
De uitnodiging hiervoor was gericht aan de beheerraad van het gemeenschapscentrum, niet aan het bestuur
van de Cultuurraad.
Fons Meyvisch licht het volgende toe.
Het nieuwe gebouw komt op de hoek van de huidige parking tegen de Petrus Bogaertslaan, Al de rest wordt
een bovengrondse parking. Het gebouw heeft 2 bouwlagen en een kelderverdieping. Beneden komt de foyer,
een grote zaal voor 400 man en een kleinere zaal, evenals sanitair en kleedkamers. Boven komt het museum en
zaaltjes voor de muziek- en tekenacademie. In de kelderverdieping komen bergplaatsen, waarbij het materiaal
met een liftsysteem kan opgehaald worden. De bedoeling is de ruimten van de academies ook open te stellen
voor de verenigingen. Dit vraagt natuurlijk goede afspraken en lijkt niet zo vanzelfsprekend.
9. Nieuwe voostellen voor Cultuurbank in Dorpshuis.
Een paar voorstellen worden rondgedeeld.
Erik Binon suggereert naar academies te stappen (o.a. Henry Van de Velde-Instituut ) en als eindwerk voor te
leggen. Het bestuur vindt dit een heel goed idee. Erik Binon zal contact nemen en op de volgende vergadering
verslag uitbrengen.
Men wil een moderne uitvoering.
Prijs mag bedragen een 2500/3000 Euro.
Bank moet weerbestendig zijn.
Dit is een schenking van de Raad voor Cultuurbeleid en het embleem hiervan moet aangebracht worden op de
bank met evtl. nog een tekst. Chr. De Schepper heeft destijds het logo van de Raad voor Cultuurbeleid
gemaakt. Willy Van Maercke neemt dit op met Chr. De Schepper.
Streven naar einde uitvoering midden 2013.
10. Opmerkingen over Gemeentebudget en Beleidsplan 2009/2014.
Fons Meyvisch neemt een aantal rubrieken door met financiële uitgaven die hem niet duidelijk zijn.
Erik Binon licht deze toe.
11. Cultuurraad Voor- en Noorderkempen 03/03/2012.
Fons Meyvisch woonde de vergadering bij.
Interessant punt was “Cultuurraden en gemeenschapsverkiezingen”.
Blijkt dat sommige cultuurraden in omliggende gemeenten politiekers uitnodigen vóór de verkiezingen, anderen
helemaal niet, anderen na de verkiezingen.
Standpunt van de Cultuurraad van Schilde : geen politieke inmenging a u b.
Fons Meyvisch dankt Erik Binon voor zijn aanwezigheid en duidelijke toelichtingen.
Volgende vergadering dinsdag 17 april te 20u.
Erik Binon licht op de volgende vergadering het jaarprogramma van de Cultuurdienst toe.
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