ALGEMENE VERGADERING 14 september 2017 - CULTUURRAAD
Aanwezigheidslijst in bijlage
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 27 februari 2017
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Bespreking en advies naar de gemeente toe op het ontwerpbudget 2018, deel cultuur
Het budget voor de cultuurcheques is licht verhoogd (ACT 195)
Het budget voor het realiseren van vrijetijdsaanbod is constant op 90.000€ (ACT161)
Het budget voor jaarlijkse terugkerende evenementen verhoogt van 90.000 naar
100.000€ (ACT171)
Het budget voor Infrastructuur compenserende subsidie blijft 3000€ (ACT 175)
Het budget voor buurtcheques (een enorm succes) blijft 8.500€ (ACT 182)
Steun aan wijkactiviteiten (kermis etc..) blijft 14.000€ (ACT 184)
Aankoop materiaal voor cultuur (ook uitleendienst) blijft 25.000€ (ACT 186)
Opleidingen voor vrijwilligers blijft 1.000€ (ACT 191)
Voor digitalisering archief blijft 1.000€ voorzien (ACT 204)
Voor toerisme blijft 8.500€ voorzien voor kleine activiteiten (Act 207)
Besluit: het budget 2018 wordt unaniem positief geadviseerd
3. Bespreking en advies betreffende de “inspiratienota” voorgesteld door onze dienst cultuur
De inspiratienota heeft tot doel de wensen van de sector (Cultuur in ons geval) voor de
periode 2019-2025 mee te geven aan de politiek.
Katrien verklaart de inspiratienota (zie bijlage) zoals opgemaakt door de dienst Cultuur, de
cultuurraad kan hier nog wensen aan toevoegen.
De Algemene vergadering vindt dit een goede nota. Alle verenigingen krijgen nog tijd tot 18
september om nog aanvullingen te bezorgen aan de voorzitter.
4. Advies aan het college betreffende de aanvraag tot erkenning als Opwijkse vereniging:
“Quaranta 47”
De vraag wordt gesteld of dit echt wel een vereniging is. In het verleden is dit steeds
opgenomen en erkend als Opwijkse vereniging. Deze feitelijke vereniging ineens uitsluiten is
niet te verantwoorden maar de vraag rijst of dit type verenigingen niet beter onder een
ander reglement vallen. Dit wordt bekeken binnen de dienst cultuur. De erkenning wordt
unaniem aanvaard.
Advies: unaniem POSITIEF
5. Nieuws vanuit het beheersorgaan GC-Bib:
Verandering projectsubsidies van provincie overgeheveld naar Vlaanderen
Indien verenigingen activiteiten organiseren met regionale uitstraling kan men hierop
beroep doen. Meer info: https://cjsm.be/afslanking-provincies/transitiereglement-voorde-subsidiering-van-culturele-projecten-met-een
De Bib organiseert een cursus “WIKIPEDIA teksten” schrijven (zie bijlage)
6. Verenigingsnieuws:
Davidsfonds organiseert op 12 december een voordracht rond de financiële crisis met als
spreker Jan Van Hevel, gewezen CEO van KBC-groep

Davidsfonds Mazenzele organiseert met de basisschool de Knipoog en het koor van
Mazenzele op 16 december een Musical rond de oorlog.
7. Varia: Uitdatabank: nood aan een extra invoerdag van activiteiten? De uitdatabank heeft als
voordeel dat de activiteit slechts 1 maal ingevoerd dient te worden. De dag erna verschijnt
dit automatisch op de gemeentelijke website, de agenda.be, gedrukte bladen en mobiele
apps. Dienst cultuur ziet het ook zitten om een ‘invoermiddag’ te organiseren, waar
verenigingen aan de slag kunnen en samen de activiteiten invoeren. Er zal dan begeleiding
voorzien worden. De cultuurraad is precies niet echt vragende partij hiervoor. Er zal een
handleiding bezorgd worden aan de verenigingen zodat ze zelf aan de slag kunnen, eventueel
organiseren we een “workshop” indien er toch behoefte zou zijn.

Verslag: Elwyn

