Verslag Open Cultuurraad Schilde Dinsdag 28 februari 2012
1- Aanwezigheden:
-Lijst ter beschikking bij de cultuurdienst.
2- Goedkeuring van het verslag:
-Het verslag wordt goedgekeurd.
-Sommige leden hebben het verslag NIET gekregen. De routine lijst van de
uitnodigingen, die gebruikt wordt voor de verzending van het verslag, zou
moeten vergeleken worden met de aanwezigheidslijst om de verzendingslijst
waar nodig bij te werken Actie: Cultuurdienst.
-De suggestie wordt gemaakt om bij elke uitnodiging te vermelden dat het
verslag van de vorige vergadering te vinden is op de website van de
gemeente. Actie: Cultuurdienst.
3- Privacy:
-Naar aanleiding van een vraag in verband met de wetgeving op de privacy en
het gebruik van ledenlijst wordt volgend antwoord gegeven:
i. De subsidiërende overheid heeft het recht om de ledenlijsten op te
vragen en tijdelijk bij te houden ter controle en verantwoording van de
subsidies die toegekend worden.
ii. De mogelijkheid om de ledenlijst op te vragen moet in het huishoudelijk
reglement op die manier vermeld worden. Actie: Bestuur CR
4- Sabam:
-Er wordt aan herinnerd dat de billijke vergoeding ( voor de uitvoerders)
betaald wordt door de gemeente. De vergoeding voor de auteursrechten moet
nog altijd geregeld worden via SABAM.
5- Nieuwjaarsreceptie:
-Algemeen: positieve feedback
-Men vraagt dat er in de toekomst voldoende aandacht geschonken wordt de
beschikbaarheid van groenten en brood. Nu was het dominant vlees.
6- Stand van zaken H Conscience Jubileumjaar:
-Zie presentatie hierbij gevoegd
-Een zeer goede start met 350+ aanwezigen op de academische zitting met
een gewaardeerde spreker.
Toast literair ingericht door het Davidsfonds in het kader van het jubileumjaar
met een voordracht over Theodoor Van Rijswijck door A Ceulemans, gevolgd
door een korte wandeling en een receptie, had meer dan 75 aanwezigen wat
zeer goed is.

7- In de Kijker: Albert Van Dijckgenootschap
-Zie tekst hierbij gevoegd
-Een overzicht wordt gegeven over: Wie is Albert Van Dijck; hoe is de collectie
hier in Schilde terecht gekomen; hoe wordt men lid; wat naar de toekomst op
korte en lange termijn.
8- De Culturele Maand:
-Toelichting wordt gegeven in verband met de activiteiten en tentoonstellingen
gedurende de culturele maand maart. Alle gekende kunstenaars werden
gevraagd om werk tentoon te stellen.
Ook de KUNSTgROEP doet actief mee. Zij groeperen nu dominant beeldende
kunsten maar zoeken ook multimedia, podiumkunst, muziek etc te bereiken.
Zij willen positief meewerken aan de kunstuitstraling van Schilde door
projecten te faciliteren met dankbare steun van de cultuurdienst. Lokale
kunstenaars in het daglicht zetten door dingen te DOEN is hun methode.
Na de activiteit AAN DE KANT van 2010 organiseren ze nu een
tentoonstelling onder het motto E-MOTIES in de conferentiezaal gelijklopend
met de algemene tentoonstelling van culturele maand vanaf 4 maart om
14.00h, iedereen is welkom. Een mooie catalogus is ter beschikking.
Zie eveneens de info omtrent de culturele maand verspreid door de
gemeente.
9- P.I.A. ( Patrimonium In Aanbouw):
-Opening van Dorpshuis: 3 maart voor de verenigingen en 4 maart voor
iedereen
-Nieuw Gemeenschapscentrum: Meetings worden georganiseerd met
belanghebbenden om de specifieke noden af te stemmen met de ontwerpers.
De voorzitter van het Dienstencentrum vraagt om eveneens met zijn bestuur
betrokken te worden in dit overlegproces. Een meeting wordt gepland (
Schepen van Cultuur SD).
De bouwaanvraag zou moeten klaar zijn tegen eind 2012.
10- Dorpsdag ’s-Gravenwezel:
-Ter info: wordt georganiseerd op 09-06-2012
11- In de Kijker:
-We wensen op elke OCR een of andere vereniging of orgaan in de “Kijker” te
plaatsen.
In mei komt de bibliotheek aan de beurt. Verenigingen of organisaties die zich
wensen voor te stellen kunnen dit doen via een voorstel bij de cultuurdienst.

12- Vernieuwing van het bestuur
-Telkens na elke gemeenteraadsverkiezingen ( nu in oktober) moeten binnen
de zes maanden, de adviesraden terug samengesteld worden met inbegrip
van het bestuur.
Daarom wordt er nu reeds een oproep gedaan naar mogelijke kandidaat
bestuursleden. F Meyvisch wenst omwille van zijn leeftijd zijn mandaat te
beëindigen na de huidige periode.
13- Rondvraag:
-Op 18-03 is er de jaarlijkse brunch van de wereldwinkel
-Neos deelt mede dat er in de bib een tentoonstelling is van beelden gemaakt
door F Janssens en er op 22-03 een gitaarduo zal optreden
14- Afscheid Masha
-Masha neemt afscheid van de cultuurdienst in Schilde en daarom wordt ze
gehuldigd voor haar inzet en bijdrage met een boeket bloemen en een
hartelijk applaus. We wensen Masha een voorspoedige bevalling en veel
geluk in haar toekomstig leven.
15- Volgende vergaderingen:
-Woensdag 23 mei
-Donderdag 25 oktober

