Verslag Bestuursvergadering Cultuurraad Schilde
Van woensdag 9 februari 2012.

Aanwezig:
F Meyvisch ,Voorzitter a.i.

M Weenink , beleidscoördinator
A Thijs, C Zachée, W Van Maercke, A Ossaer
R Vanwalleghem, KUNSTgROEP

Verontschuldigd
S Dietvorst, Schepen van Cultuur
P Buysse, P Lemmens
M Van Giel

1- Nabeschouwingen verg 10-01: Geen speciale opmerkingen.
2- Briefwisseling: Budget beleidsplan 2012 is binnen ter inzage. Mogelijks commentaar
op de volgende vergadering.
3- Academische zitting H Conscience: UITSTEKEND; Conferentiezaal, Raadzaal bomvol;
zeer goede spreker
4- Beoordeling gedichtendag:
a. Eindtoespraak M Snoecks was ZEER GOED
b. Een deskundige jury is nodig voor de preselectie van de gemeentedichter.
c. Het niet benoemen van een nieuwe gemeentedichter nekt het initiatief.
d. Politieke bemoeienissen in het screenen van kunst en kunstenaars moeten
vermeden worden
5- PIA:
a. Het dorpshuis komt tijdig klaar.
b. Het nieuwe gemeenschapscentrum is in voorbereiding en overlegsessies met
belanghebbenden worden gepland.
6- Bank:
a. Een speciale bank zal snel >2 à 3 K€ kosten
b. We blijven uitkijken
c. We gaan voor één bank

7- Cult. Maand:
a. De uitnodigingen zijn misgelopen. Hopelijk wordt dit in de toekomst
vermeden ( betere afspraken).
b. Er wordt 300€ gesponsord vanuit de CR voor de KUNSTgROEP voor de
catalogus.
c. Er zijn geen extra kosten voor de Kunstgroep voor de receptie noch voor de
affiches en publicaties;
d. De KUNSTgROEP zoekt passende lampjes om de schilderijen te belichten.
8- Geluidsprobleem: F Meyvisch brengt info omtrent geluidsabsorberend materiaal in
“vilt’. Dit lijkt een goed alternatief maar eerst moet het college van Burgemeester en
Schepenen de noodzaak voor geluidsabsorberende panelen erkennen en nuttig
vinden voor de resterende tijd dat de conferentiezaal als dusdanig gebruikt wordt.
9- El Ritmo Enciende: Een interne reorganisatie zal de vereniging in orde brengen met
het reglement voor erkenning.

10- Drankbedeling: Nu is er soms verspilling doordat er TE veel flessen wijn op voorhand
geopend worden. Actie: Eén fles wijn wordt geopend per tafel, men kan wijn van een
andere tafel aanspreken en men kan bijkomende flessen openen aan de toog. Dit
wordt medegedeeld op de vergadering.
11- A. V. 28-02:
a. Albert V Dijckgenootschap zal zich voorstellen, een power point presentatie
wordt gevraagd ter ondersteuning
b. Nacht van de Geschiedenis: AO zorgt voor een toelichting
c. H Conscience-jaar: RD wordt gevraagd de stand van zaken te geven
d. 11 juli VL Feestdag: Inbreng van individuen of organisaties wordt gevraagd
(AO doet de oproep)
e. Vernieuwing Bestuur: De procedure wordt toegelicht en een vroege oproep
wordt gedaan naar kandidaten
12- Rondvraag: Geen speciale punten
13- Volgende vergadering: dinsdag 13 maart

A Ossaer

