ALGEMENE VERGADERING 7 maart 2019 - CULTUURRAAD
Aanwezigheidslijst in bijlage
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 12 december 2018
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Nieuwe Coördinator Vrije tijd: (dit is de nieuwe titel voor de vervanger van Jeanine Van
Nieuwenborg)
De voorzitter stelt de nieuwe verantwoordelijke voor de dienst Vrije Tijd (waar cultuur
onder valt) voor: Sigrid De Backer.
Jan Couck voorstellen als nieuwe schepen hoeft echter niet, hij was dit immers al in de
vorige legislatuur.
De aanwerving van een nieuwe “deskundige cultuur” ter vervanging van Katrien is
gestart.
3. Opname van een nieuw lid: unaniem (via elektronische stemming) werd “Kunst in Lege
huizen” opgenomen als nieuw lid van de cultuurraad. We verwelkomen Tom Bosman.
4. Mededeling over het gebruik van de cultuurcheques in 2018. (zie bijlage): Het aantal
gebruikte cultuurcheques lijkt licht gedaald maar hier is een reden voor. Onze schepen
verklaard dat een aantal cultuurcheques(deze van de academie) op een andere post zijn
ingeschreven. We zijn nu in elk geval al enkele jaren rond de 10.000 gebruikte cheques wat
toch een mooi resultaat is.
5. Aanvraag tot “Erkende Opwijkse Vereniging” van duikclub AL2D: advies gevraagd door
gemeentebestuur:
De cultuurraad is verwonderd dat de sportraad gezegd heeft dat dit niet tot hun domein
hoort omdat ze geen sport beoefenen in de gemeente. De cultuurraad vindt dat deze
vereniging met zetel in Opwijk en zelfs een compleet Opwijks bestuur wel recht op
erkenning heeft ook al kunnen zij hun sport niet in de gemeente uitoefenen.
De cultuurraad adviseert unaniem positief voor de erkenning als Opwijkse vereniging.
6. Verenigingsnieuws:
2/5/2019: Okra: Brood en taartfestijn
11/5/2019: Harmonie Night
17/5/2019: Davidsfonds Opwijk en Davidsfonds Mazenzele: Concert met musici van eigen
bodem
7. Bespreking en goedkeuring van de Infrastructuurcompenserende subsidies (spreadsheet in
bijlage):
De voorzitter legt in het kort nog even uit hoe de spreadsheet tot stand komt: hoe de
punten toegekend worden en omgezet in geld.
De vertegenwoordiger van KWB-Droeshout (Kristiaan Heyvaert) verwondert zich er over
dat KWB ondanks het feit dat ze meer geld hebben uitgegeven aan lokalen toch minder
krijgen dan OKRA.

De voorzitter legt nogmaals uit dat het niet het uitgegeven bedrag is dat terugbetaald
wordt maar dat de verdiende punten resulteren in een bepaald bedrag, enkel mag dit
bedrag nooit hoger zijn dan 75% van de bewezen kosten. Dit is hier niet het geval.
Besluit: de cultuurraad keurt de bedragen op de in bijlage toegevoegde spreadsheet
unaniem goed.

De voorzitter maakt de vergadering attent op het feit dat dit reglement moet herbekeken
worden en misschien zelfs zou kunnen verdwijnen. Het was immers in 2003 in leven
geroepen om de wijken die niet konden gebruik maken van gemeentelijke lokalen een
compensatie te bieden voor de “duurdere” prijzen van parochiële lokalen. Nu zijn de
prijzen van gemeentelijke lokalen en niet-gemeentelijke ongeveer gelijk dus moet dit
herbekeken worden. Schepen Jan Couck voegt er aan toe dat er in 2008 1000€
bijgevoegd was om de verenigingen van Mazenzele mee op te nemen. (origineel enkel
Nijverseel en Droeshout)
Gemeenteraadslid Lutgart Vanderborght beweert dat deze subsidies niet dienden om het
gebrek aan betaalbare lokalen te compenseren maar dat het ging om materiaal en dat de
subsidie dus moet blijven. De voorzitter maakt haar er op attent dat art.3 van het
reglement, dat zij in 2003 als lid van het schepencollege toch mee goedgekeurd heeft,
duidelijk spreekt van “lokalen” en zeker niet van materiaal. Gemeentelijk materiaal kan
immers door iedere vereniging aan gunstvoorwaarden gehuurd worden.
8. Varia:
1. Pierre Vanderborght (Sterrenregen) vraagt of “Zonnelied vzw” erkend werd als Opwijkse
vereniging. De voorzitter verontschuldigd zich dat hij vergeten was om dit mee te delen.
Zonnelied werd positief geadviseerd door de cultuurraad (bijna unaniem: 1 tegenstem)
en de schepen zegt dat zij dus erkend werden als Opwijkse vereniging.
2.

Lieve Maes (FVV) vraagt of het in het huidige digitale tijdperk nu al mogelijk is om te zien
welke activiteiten er door verenigingen ingericht worden, vooral om dubbele zaken te
vermijden. Sigrid (coördinator vrije tijd) antwoordt dat dit nu al een paar jaar gebeurt
doordat de activiteiten die verenigingen in de UIT-kalender zetten ook op de
gemeentelijke website komen. De voorzitter merkt op dat de meeste verenigingen,
ondanks de 2 cursussen die we daarvoor al ingericht hebben, UIT bijna niet gebruiken.
Wij moeten zeker nog eens acties ontwikkelen om ALLE verenigingen hiertoe aan te
zetten.

3. Lieve Maes doet ook nog eens een warme oproep om meer samenwerkingsverbanden
tussen de verenigingen te bevorderen. Er zijn al wel wat samenwerkingen, meestal in de
“gelijkaardige” families: de KVLV’s, de OKRA’s en Davidsfondsen doen reeds heel wat
activiteiten samen maar het kan uiteraard beter zeker voor grotere projecten.
4. Verscheidene verenigingen maken gewag van verkeerde facturaties bij de recente huur
van lokalen en materiaal. De schepen en coördinator vragen nog een beetje geduld, de
overgang van het nieuwe reservatiesysteem naar de boekhouding heeft nog wat
kinderziektes, maar ze zijn er nu bijna uit. Verder is het ook zo dat verenigingen die
verschillende lokalen huren gedurende het jaar hun waarborg kunnen laten staan in
plaats van x keer de waarborg te storten.

5. De schepen vraagt ook het advies voor de straatnaam tussen de Vitsgaard en de
Heirbaan. Deze is al op de gemeenteraad geweest en werd “Mandemakersweg”
genoemd. Omdat volgens het archiefadvies in de woning langs die weg vroeger een
Mandenmakerij was gevestigd.
De vergadering vindt wel dat het eigenlijk “Mandenmakersweg” (met tussen “n” volgens
de nieuwe Nederlandse schrijfwijze zou moeten zijn.
Maar uiteindelijk keuren wij de nieuwe benaming toch maar unaniem goed omdat hij
eigenlijk al op de gemeenteraad is geweest

Verslag: Elwyn

