Adviescommissie Cultuur-toerisme
Verslag startvergadering
Datum: 23 oktober 2019

Aanwezig
•

Jan Couck, Schepen

•

Sigrid De Backer, Coördinator Afdeling Vrije Tijd

•

Tom Bosman, Kunst in lege huizen

•

Lutgarde Cleemput, toneelvereniging de Bloeiende Wijngaard

•

Louis De Pauw, deskundige

•

Vincent De Pauw, deskundige / fotograaf

•

Albert De Vis, toneelvereniging de Bloeiende Wijngaard

•

Erik Gyselinck, deskundige / journalist

•

Lieve Maes, Forum Vlaamse Vrouwen

•

Elwyn Moerenhout, Davidsfonds Mazenzele

•

Pierre Vanderborght, Toneelvereniging Sterrenregen

•

Martine Vanderstappen, deskundige

•

Regina Verbeeren, Vereniging Liberale Vrouwen Opwijk

•

Freddy Vercauteren, OKRA Opwijk

•

Frieda Verdoodt, MAI/MOZA-IK

Verontschuldigd
•

Pascale De Koninck, Vereniging Liberale Vrouwen Opwijk
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Agenda
1. Voorwoord door Jan Couck
2. Korte toelichting werking Adviescommissies/Vrije tijdsraad – algemeen reglement
3. Kiezen bestuur van onze adviescommissie:
a. Voorzitter
b. Ondervoorzitter
c. Penningmeester
d. Secretaris
e. Afvaardiging Vrije Tijdsraad
4. Erkenning van de vereniging :
a. Christelijke Congregatie
b. OKV Gesjikt
c. De Retro Mobielen
d. Dierenvoedselbank Opwijk
5. Overzicht van te nemen acties:
a. Erkenningsreglement
b. Subsidiereglement
c. Tariefreglement
6. Voorstel Dorpsdichter (Tom)
7. Toelichting uitnodiging 5 november: toelichting adviesraden en meerjarenplanning / Toelichting uitnodiging
Hoplr
8. Varia
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Algemeen reglement – Vrijetijdsraad – Adviescommissie Cultuur
-

-

-

Korte toelichting daar hierop op dinsdag 5 november 2019 dieper wordt op ingegaan.
Zowel algemeen reglement als de structuur en werking van de vrijetijdsraad en bijhorende adviescommissies
zullen geëvalueerd worden. Er is een “vertreksituatie” opgesteld, echter kan én mag deze nog bijgestuurd
worden.
Evaluatiemoment rond zowel reglement als de werking en structuur van de vrijetijdsraad zal plaatsvinden in april
(adviescommissie) en juni (vrijetijdsraad en andere raden/organen)
Kort werden enkele zaken overlopen in het reglement:
o Er zijn slechts enkele verplichte raden waaronder de vrijetijdsraad, echter zijn de adviescommissies niet
verplicht. In die zin kunnen zij geen beroep doen op een ambtenaar die het verslag maakt. Secretaris
zal verkozen worden.
o Adviesraad/adviescommissie is een ADVIESorgaan. Het is niet de bedoeling dat hier zaken
georganiseerd worden. Dit kan uiteraard wel, mits goedkeuring of op vraag van het college.
o Jaarlijks dient men een gemotiveerd kassaverslag voor te leggen als staving voor het ‘verwerven’ van
de 500 euro.
o Koffie/water en zaal is steeds voorzien voor vergaderingen van de adviesraden of -commissies.
Structuur Vrijetijdsraad:
o Stuurgroep die samengesteld is uit twee personen van de adviescommissies Sport, Cultuur/toerisme en
Bibliotheek, de Jeugdraad, Seniorenraad en twee vrijwilligers van ’t Opwijks Gemeentearchief. Zij
vormen de eigenlijke Vrijetijdsraad die aan zijn 2/3-maatregel (verhouding man/vrouw) moet voldoen.
o De algemene vergadering moet beschouwd worden als een moment van ‘open burgerparticipatie’
waarin we themamoment organiseren naar alle geïnteresseerde burgers.
o Vrijetijdsraad zal dienstoverschrijdende adviezen uitbrengen die betrekking hebben op verschillende
actoren binnen de vrijetijdssector.
o Specifieke adviezen worden aan de adviescommissies of desbetreffende adviesraad gevraagd.

Samenstelling bestuur adviescommissie Cultuur-Toerisme:
-

-

Stelden zich kandidaat:
o Als voorzitter: Elwyn Moerenhout
o Als ondervoorzitter: Vincent De Pauw
o Als penningmeester: Albert De Vis
Zij werden telkens unaniem verkozen in hun functie.
Er was geen kandidaat voor de functie van secretaris. Er werd besloten dat iedereen hiervoor in aanmerking
kon komen en er werd dus een stemming gevoerd waarbij op iedereen gestemd kon worden.
o Eerste stemronde:
▪ Pierre Vanderborght: 4 stemmen
▪ Eric Gyselinck:3 stemmen
▪ Martine Vanderstappen: 2 stemmen
▪ Freddy Vercauteren: 1 stem
▪ Lutgarde Cleemput:1 stem
▪ Frieda Verdoodt: 1 stem
o Tweede stemronde onder de drie eersten vanuit de eerste stemming:
▪ Pierre Vanderborght: 5 stemmen
▪ Eric Gyselinck:4 stemmen
▪ Martine Vanderstappen: 3 stemmen
o Pierre Vanderborght werd gekozen als secretaris.

Erkenning van verenigingen
-

Christelijke Congregatie
o Stemming: unaniem negatief

pagina | 3

o
o

Aard: Geloofsgemeenschap
Argumentatie:
Volgens het reglement moet er een duidelijke weergave zijn van samenstelling bestuur, huishoudelijk
reglement of statuten, doelstelling en soort activiteiten en plaats van de werking. De activiteiten dienen
georganiseerd te worden in de gemeente Opwijk en de doelstelling draagt bij tot het socio-culturele
leven in onze gemeente.
Het gaat hier om een niet-gemeentelijke organisatie die in Opwijk activiteiten wenst uit te voeren. Ze
dragen niets bij tot het socio-culturele leven van de Opwijkenaren. De Adviescommissie stelt zich
vragen bij de toegankelijkheid ervan.
Daarnaast moet de visie van het gemeenschapscentrum bewaakt worden. Een
misviering/geloofsbeleving op wekelijkse basis past niet in deze lokalen.

-

OKV Gesjikt
o Stemming: unaniem positief
o Aard: Carnavalvereniging
o Argumentatie:
Volgens het reglement moet er een duidelijke weergave zijn van samenstelling bestuur, huishoudelijk
reglement of statuten, doelstelling en soort activiteiten en plaats van de werking. De activiteiten dienen
georganiseerd te worden in de gemeente Opwijk en de doelstelling draagt bij tot het socio-culturele
leven in onze gemeente.
Carnavalverenigingen dragen bij tot het socio-culturele leven van de Opwijkenaren. Dit voortbestaan
wordt sterk aangemoedigd. De nodige documenten werden voorgelegd.

-

De Retro Mobielen
o Stemming: positief
▪ VOOR: 10
▪ TEGEN: 1
▪ ONTHOUDING: 1
o Aard: Erfgoed
o Argumentatie:
Volgens het reglement moet er een duidelijke weergave zijn van samenstelling bestuur, huishoudelijk
reglement of statuten, doelstelling en soort activiteiten en plaats van de werking. De activiteiten dienen
georganiseerd te worden in de gemeente Opwijk en de doelstelling draagt bij tot het socio-culturele
leven in onze gemeente.
Deze vereniging kadert in het behoud van cultureel erfgoed. Zij willen liefhebbers van oude
(landbouw)werktuigen én voertuigen samenbrengen, dit toegankelijk maken én levendig houden bij het
grote publiek door sporadisch activiteiten te organiseren. De nodige documenten werden voorgelegd.

-

Dierenvoedselbank Opwijk
o Stemming: unaniem positief
o Aard: Armoedebestrijding, Welzijn
o Argumentatie:
Volgens het reglement moet er een duidelijke weergave zijn van samenstelling bestuur, huishoudelijk
reglement of statuten, doelstelling en soort activiteiten en plaats van de werking. De activiteiten dienen
georganiseerd te worden in de gemeente Opwijk en de doelstelling draagt bij tot het socio-culturele
leven in onze gemeente.
Deze organisatie is een socio-culturele activiteit die kadert in armoedebestrijding en in samenwerking
met Opwijkse winkels en ziekenfondsen een dierenvoedselpakket geeft aan mensen die reeds naar de
voedselbank komen. Naar de voedselbank in Opwijk komen tussen de 100 en 150 huishoudens. De
helft hiervan zou ongeveer een dier hebben. Ze ondersteunen maximaal twee dieren per gezin en de
dieren moeten reeds in het bezit zijn. Niet heel de maand wordt van eten voorzien. Momenteel enkel
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eten. De cultuurraad geeft positief advies daar dit een versterking/ondersteuning is van de socioculturele samenleving.

Overzicht te nemen acties
-

Reglementen dienen herbekeken te worden en besproken te worden bij de adviescommissies/vrijetijdsraad:
o Reglement erkenning van een vereniging:
▪ Summier
▪ Is niet evenredig met de regels waaraan een vereniging moet aan voldoen in andere
reglementen
▪ Moet duidelijker omschreven worden naar hedendaagse noden
o Tariefreglement:
▪ Opstellen prijzen De Boot
▪ Aanpassing prijzen gemeentelijke zalen:
 Al jaren niet geïndexeerd
 Eenduidigheid is noodzakelijk (cf. Wat is commercieel?)
 Opmerking: gelieve wel voldoende rekening te houden met de budgettaire
mogelijkheden van de verenigingen
o Subsidiereglement: Infrastructuurcompenserende maatregelen
▪ Moet geüpdatet worden of gaan voor algemene afschaffing:
 Moet correct gezet worden – Mazenzele eruit
 Droeshout en Nijverseel behouden? Er wordt de wens geuit dit te behouden.
 Wordt later besproken.

Uitnodigingen Meerjarenplanning en Hoplr
-

Bespreking Meerjarenplanning op 5 november 2019 om 19u30 in De Schuur, Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk.
Toelichting Hoplr, 3 december 2019 om 19u00 in De Schuur, Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk.

Varia
-

-

Voorstel Dorpsdichter (Tom Bosman):
o Opwaarderen van het dorpsdichtershap:
▪ NJ-gedicht versturen naar buurtgemeentes
▪ Gedicht als verwelkoming naar nieuwe inwoners
▪ Kaartjes versturen – eventueel ism met academie beeld / fotograaf
▪ Week van de poëzie met rol voor de dorpsdichter
▪ Naar aanleiding van de erfgoeddag
▪ Kalender opmaken zodat de data vooraf bekend zijn
▪ Kunstvorm Poëzie in een positief daglicht plaatsen.
▪ cultuurenthousiasme
o Pleidooi van reglement naleven (sommige geopperde zaken werden in het verleden niet goed
nageleefd, dienst cultuur neemt dit opnieuw ter harte)
o Navraag voor de kaartjes (Sigrid)
o Algemene uitwerking / voorbereiding idee van Tom in bijlage toegevoegd.
Overleg via mail:
o Kan dit wel genoeg bediscussieert worden?
o GDPR: document laten ondertekenen. – elektronische bevestiging is ook OK.
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-

-

Kerstmarkt op Borchtsite:
o Graag rekening houden met guur weer
Financieel verslag:
o € 4.253,90 nog op de rekening
o Wordt overgedragen naar de AC Cultuur:
o Verslag in bijlage.
Advies naar carnaval: (Sigrid communiceert naar Gätspoeters)
o Kindercarnaval:
▪ In reglement staat dat openbaar mag gerookt worden.
▪ Zeker in het Kindercarnaval toch verbieden: dit jaar rookten er mensen op de wagens die
tussen de kinderen zaten.
o Vandalisme en afvalverwerking bij carnaval: storend
▪ Bij gebruik van confettikanons: moet beboet worden wanneer dit toch gebruikt wordt

Volgende vergadering
Woensdag 18 november 2019 om 20u00 in het Bakhuis

Verslag: Sigrid
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