Verslag Bestuursvergadering Cultuurraad Schilde
van dinsdag 17 april 2012.
Aanwezig:
Dhr. Fons Meyvisch, Voorzitter a.i.
Dhr Erik Binon
Dhr. Peter Buysse
Mevr. Paule Lemmens, Mevr. Annemie Thys.
Mevr. Ria Vanwalleghem. KUNSTgROEP
Verontschuldigd :
Dhr. Steven Dietvorst, Schepen van Cultuur
De heren Michaël Van Giel, Willy Van Maercke, Achiel Ossaer.
Mevrouw Cathérine Zachée.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Nabeschouwing bestuursvergadering 13 maart 2012.
Geen bemerkingen.
(3) Lees Theo Van Hoye i.p.v. Theo Van Hove.
2. Briefwisseling.
3.Algemeen oordeel Culturele Maand.
Dit jaar meer bezoekers, goede samenwerking, positiever dan andere jaren
Plaatsing van kunstwerken in de winkels vormde soms een probleem.
Maar uiteindelijk is het de winkelier die beslist waar hij het kunstwerk plaatst.
Mevr. Ria Vanwalleghem vraagt expliciet en met aandrang meer betrokken te worden bij de uitwerking van de
culturele maand (in 2014 mogelijk biënnale) en bij het kunstgebeuren in het algemeen. Erik Binon neemt
hiervan nota en zal trachten dit waar te maken maar merkt wel op dat de eindbeslissing niet bij hem ligt.
4. P.I.A.
Geen communicatie over dit onderwerp.
Het bestuur van de Cultuurraad verzoekt om meer betrokkenheid en om regelmatig ingelicht te worden over
de stand van zaken.
Fons Meyvisch stuurt een mail aan Schepen Steven Dietvorst met dit verzoek.
5
Cultuurbank.
Erik Binon deed het nodige. Instituut Henry Van de Velde en andere werden aangeschreven.
Hij volgt dit op.
Webstek (Willy Van Maercke)
Het bestuur vindt dit mooi werk maar treedt de mening van A. Ossaer bij (zie zijn mail van 13/4/2012).
Mogelijk kan dit ontwerp van webstek, eens een nieuw bestuur samengesteld, terug bekeken worden.
6.Programma cultuurdienst.
Erik Binon zet dit op mail voor het bestuur.
7. Subsidieaanvraag 20ste aperitiefconcert 2013 door 6 verenigingen van ’s-Gravenwezel.
Het bestuur van de Cultuurraad gaat in principe akkoord subsidie toe te kennen maar vraagt om een concreet
bedrag.
Fons Meyvisch neemt contact op met dhr. Verckens. Mail zal worden gestuurd aan het bestuur met het bedrag
in kwestie.
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8. Advies naamgeving zalen Dorpshuis.
Voorstel om de vernieuwde zalen van het dorpshuis een naam te geven:
de Pélichy
de Caters
De Voght
Het bestuur gaat akkoord met de naamgeving maar verzoekt om een plaatje aan de ingang van de zalen met
achtergrond van de betreffende persoon.
9. Contract Enivrez-vous Carrousel 2012.
Geen bezwaar van de Cultuurraad voor hernieuwing contract.
10. Erkenning :
Wat met erkenning
a. Willemsfonds
b.Werkgroep Dodoenstuin
c.Buurtvereniging Moerstraat
d.Gezinsbond Schilde
e.Kinderkoor De Leeuwerikjes
f.Lira
g.Oudervereniging Vennebos
(b)Werkgroep Dodoenstuin.
Heeft nu een positief en gemotiveerd ingesteld bestuur.
De Cultuurraad gaat akkoord met erkenning.
(a) (c) (d) (e) (f) (g) : herhaalde aanmaningen bleven zonder resultaat.
De Cultuurraad besluit geen erkenning toe te kennen.
11. Rondvraag.
Agendapunten voor Open Cultuurraad d.d. woensdag 23 mei (locatie : Dorpshuis ’s-Gravenwezel).














Nabeschouwing Open Cultuurraad 28/02.
Briefwisseling en adviezen o.a.
Naamgeving zalen dorpshuis
Subsidieaanvraag aperitiefconcert { 6 verenigingen )
Carrousel door Enivrez-Vous
P.I.A
Reacties op Culturele Maand
In de kijker : Bib
Wat met erkenning
Conscienceviering: Beoordeling concert en expo evenals oprichting monument {09/09
Verenigingendag {02/09 }
Verwendag Bib {21/10 }
Rondvraag.



Bijkomend punt : nieuw Bestuur Cultuurraad.

Men pleit er voor adviezen / briefwisseling per e-mail te versturen zodat besluiten van de Cultuurraad vlugger
kunnen voorgelegd worden / afgehandeld.
Locatie : de Open Cultuurraad van woensdag 23 mei 2012 zal doorgaan in het Dorpshuis te ’s-Gravenwezel , de
O.C. van 25 oktober 2012 in Schilde.

Volgende vergadering dinsdag 8 mei te 19 uur.
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