Vergadering gemeentelijke Culturele Raad
Algemene Vergadering
Zitting dd. 30 september 2015
Aanwezig

Beweging.net: Greta Vandewege

Dentergemse Kunstkring: Hubert Desplenter

Femma Dentergem: Jo Defoer en Christa Gernaey

Gezinsbond Dentergem: Greet Naessens

Harmonie Ijver & Eendracht: Hans Vansteenbrugge

KVLV Dentergem: Isabelle Verkinderen (Raad van Bestuur)

Markant Dentergem: Rita Vercaemer en Katrien Innegraeve-De Smet

Okra Dentergem: Odiel Muys

Unizo Groot-Dentergem: Kim Vandenhende

Vzw Sociale Dierenhulp: Jolanda Kause (Raad van Bestuur)

Ziekenzorg Dentergem: Daniël Vandekerckhove
















Acv Groot-Dentergem: Noël Bouckaert
Amicitiakoor: Sabien Missiaen
Curieus: Marcel Tijtgat
De Kiem: Karin Beel
Focidi: Norbert Van Betsbrugge
Harmonie Wakken: Dirk Cosaert
Heemkundige Kring: Ludwig Vankeirsbilck (Voorzitter)
Toneelgroep Klavertje Vier: De Neve Noël en Bertrand Minjauw
KVLV Wakken & Markegem: Frieda Neirynck (Penningmeester)
Landelijke Gilde Wakken & Markegem: Jacques Vercruysse
Markant Wakken: Ria Algoet
Monroaw: Wim Vanpoucke
Plaatselijke Openbare Bibliotheek: Eric Vaernewijck (Raad van Bestuur)
Wakken Swingt: Willy Callens
Ziekenzorg Wakken, Markegem en Oeselgem: Waldrick Vancauwenberghe






De Joker: Henk Dhaenens
Gezinsbond Oeselgem: Tony Vanaelst
Harmonie De Lustige Vrienden: José Missiaen en Wim Van Betsbrugge
Landelijke Gilde Oeselgem: Christian Delagrange



Jozef Verhaege







Voorzitter beheerscommissie JOC en Pax: André De Keukeleire
Voorzitter beheerscommissie Hondius en Leieheem: Gunther Simoens
Dienst vrije tijd: Dorine Devolder
Schepen van cultuur: Bart De Keukeleire
Cultuurfunctionaris: Heleen Vullers (Secretaris)
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1.

Verwelkoming

2.

Financiën
• Op de zichtrekening staat momenteel €120,73.
Op de spaarrekening staat momenteel €1530,74.
• Toelichting: De toelage die de gemeentelijke culturele raad van de gemeente
jaarlijks ontvangt, wordt enkel aangewend om activiteiten te kunnen organiseren of
wordt gebruikt om de cultuurraad of de aangesloten verenigingen in de kijker te
zetten. Winst maken is geen doel op zich.
De financiën worden opgevolgd door de Raad van Bestuur, zijn transparant en
kunnen altijd ingekeken worden na afspraak met de cultuurfunctionaris of
penningmeester.

3.

Activiteiten op de kalender van de gemeentelijke website
De activiteiten van erkende verenigingen die op de kalender van de gemeentelijke
website staan, worden vanaf heden automatisch opgenomen in de gemeentelijke
infokrant. Het gaat om de activiteiten die niet enkel voor leden toegankelijk zijn maar
voor het brede publiek interessant kunnen zijn.
In 2016 komt er een infokrant uit begin januari, begin april, begin juli en begin oktober.
Dat wil zeggen dat de activiteiten ten laatste begin december 2015, begin maart, begin
juni en begin september 2016 op de gemeentelijke website moeten staan om
opgenomen te worden. Voor de uitgave van elke infokrant dient rekening te worden
gehouden met verwerkingstijd voor de verspreiding, de druk, het ontwerp en de
redactie. Vandaar dat de deadline telkens een maand voor de uitgave ervan ligt.

4.

Afgelopen en toekomstige activiteiten
van de gemeentelijke cultuurraad
De gemeentelijke cultuurraad organiseerde in 2014 en 2015 een aantal succesvolle
activiteiten:
• Erfgoeddag 2014
met als thema “Grenzeloos”: een fietstocht over de vier deelgemeentes met
verschillende stopplaatsen en een deskundige uitleg bracht ongeveer 120
deelnemers op de baan.
• Cultuurreis 2014
De cultuurreis van 2014 naar Louvre-Lens & Arras lokte een volle bus.
• Erfgoeddag 2015
Erfgoeddag 2015 met het thema “ERF!” in de kerk van Oeselgem met verschillende
erfschatten en een gerenommeerd schatter: 120 deelnemers
• Cultuurreis 2015
De cultuurreis van 2015 in West-Vlaanderen met de combinatie tussen ontspanning
(garnaalvissers) en cultuur (museumbezoek) kon rekenen op een volle bus.
• Poëzie op het kerkhof van Wakken: ongeveer 120 mensen
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Deze activiteiten staan op de kalender van de gemeentelijke cultuurraad:
• Week van de Smaak 2015
Van 13 tot 20 november 2015 is er in Vlaanderen “Week van de Smaak”. Op vrijdag
20 november 2015 vanaf 19 uur vindt het culinaire hoogtepunt plaats in zaal Pax.
De cultuurraad organiseert dan een thema-avond waarbij de gerenommeerde
herboriste Martine Van Huffel ons de kracht van kruiden en siropen leert kennen
maar ons ook herinnert aan vergeten groenten. De avond bestaat uit twee delen die
telkens worden afgerond met een proefronde. Voor slechts €5 kunnen deelnemers
er genieten van de lezing en proevertjes. Bovendien zal er een informatiestand zijn
door “Velt” over biologisch (moes)tuinieren.
Het thema van deze editie is “Vergeten?”. Daarom willen we graag allerlei recepten
inzamelen en bundelen in een mooie brochure die ook die avond zal worden
meegegeven.
Heb je zelf een familierecept of een traditioneel recept dat nooit mislukt? Of
ken je een recept met niet-alledaagse ingrediënten? Stuur ze door naar de
cultuurfunctionaris en wordt zo vereeuwigd in de receptenbundel.
• Februari 2016: activiteitenmaand in het Kloosterhof te Wakken
In januari 2016 wordt het dienstencentrum van het WZC te Wakken in het
Kloosterhof in de Kapellestraat geopend. De directeur wil er graag een open huis
van maken waar ook mensen en verenigingen welkom zijn die niet op de site
wonen. Daarom wil hij graag gedurende een maand alle verenigingen uitnodigen om
hun activiteiten te laten plaatsvinden in de Kapellestraat. Het voorstel is om dat in
februari 2016 te doen. Op die manier maken de verenigingen en hun leden kennis
met het dienstencentrum en kunnen de verenigingen een breder publiek
aanspreken voor hun activiteiten. Bovendien zou er door de cultuurraad promotie
worden gemaakt voor die activiteiten en verenigingen.
Markant Wakken geeft een voordracht op 17/02 en zou dat wel in het
dienstencentrum willen doen.
Concrete informatie hierover volgt door de cultuurfunctionaris via mail na overleg
met de directeur.
• Erfgoeddag 2016
Op 24 april 2016 met als thema “Rituelen”. Dit jaar wil de cultuurraad "de boer op".
Ken je zelf oude rituelen of gebruiken van landbouwers(families), of heb je
klein of groot materiaal liggen dat kan worden tentoongesteld? Laat het weten
aan de voorzitter of de cultuurfunctionaris.
• Kunstzomer 2016
Van 2 tot en met 11 september 2016 vindt de Kunstzomer plaats in de oude pastorie
van Wakken, in de bovenzaal van het OCMW te Wakken, in de oude schuur en het
bezoekerscentrum van de Baliekouter te Wakken.
• Kermisactiviteit september 2016
Vanuit het gemeentebestuur kwam de vraag of de cultuurraad een activiteit wil
organiseren tijdens de septemberkermis van 2016 in Dentergem. Er staat nog niets
concreet vast. In december volgt een vergadering, georganiseerd door het
gemeentebestuur waar onder andere het feestcomité, de cafés en de cultuurraad op
uitgenodigd worden. Concrete informatie volgt later.
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De Raad van Bestuur bestaat uit vijf personen. Iedereen die al ooit iets heeft
georganiseerd, weet dat dat niet veel is.
Heb je zin om te helpen met de voorbereiding van een of meerdere activiteiten of
initiatieven of wil je een helpende hand toesteken op een activiteit, laat het weten
aan de cultuurfunctionaris of de voorzitter. Alle hulp is welkom!

5.

Brochure met trekpleisters van Groot-Dentergem
De gemeentelijke cultuurraad heeft van het gemeentebestuur groen licht gekregen om
een brochure te maken met een overzicht van de trekpleisters in Groot-Dentergem.
Informatie zal komen van de inwoners en verenigingen zelf, die de mooiste plekjes en
verborgen parels het best kennen. De informatie wordt gebundeld in een mooie
brochure en digitaal en in papiervorm verspreid.
Om alles vlot te laten verlopen, wordt er een werkgroep opgestart. De
cultuurfunctionaris verstuurt later meer informatie.

6.

Brochure met een overzicht van erkende verenigingen van
Groot-Dentergem
De gemeentelijke cultuurraad wil graag het voortouw nemen en heeft daarvoor de
goedkeuring gekregen van het gemeentebestuur om de gegevens van alle erkende
verenigingen te bundelen in een brochure. In die brochure zouden alle vaste gegevens
komen (omschrijving, doelgroep, lidgeld, link naar de website van de verenigingen, …)
van de verenigingen die zijn aangesloten bij een adviesraad.
De contactgegevens van de leden worden er niet in opgenomen omdat die vaak
veranderen en omdat dan heel vaak een herdruk zou moeten gebeuren. De brochure
zal worden meegegeven aan nieuwe inwoners van de gemeente bij inschrijving op de
dienst bevolking.
De cultuurfunctionaris vraagt later alle nodige gegevens op.

7.

Beheer van account op de gemeentelijke website
De cultuurfunctionaris legt uit hoe de verenigingen hun account op de gemeentelijke
website kunnen beheren. Met het account kunnen gegevens worden aangepast en
kunnen activiteiten worden geplaatst op de kalender.
De handleiding is terug te vinden als bijlage bij het verslag.

8.

Varia
• Er wordt opgemerkt dat op de gemeentelijke website niet terug te vinden is welk
materiaal beschikbaar is in welke zaal en dat het ook handig zou zijn om online te
kunnen raadplegen welke zaal wanneer nog beschikbaar is.
Bart De Keukeleire reageert dat het niet gemakkelijk is om het beschikbare
materiaal te vermelden op de website omdat daar veel variatie op zit (materiaal gaat
stuk of verdwijnt) en dat er momenteel niet voldoende personeel is om dergelijke
zaken in het weekend te controleren. Huurders rekenen er op dat het vermelde
materiaal beschikbaar is maar dat kan momenteel dus niet gegarandeerd worden.
Online zaalreservaties zullen vanaf 2016 wel mogelijk zijn.
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• OKRA Dentergem heeft veel eigen materiaal dat vroeger werd gestockeerd in het
CM-gebouw in de Dreve en dat kan daar nu niet meer gestockeerd worden. Er
wordt gevraagd of het mogelijk is om in het JOC te Dentergem een kast te plaatsen.
De cultuurfunctionaris vraagt aan de afgevaardigde Odiel Muys om een schrijven te
richten met de concrete vraag naar cultuurfunctionaris@dentergem.be.
De voorzitters van de beheerscommissies reageren dat zij proberen gelijkheid te
scheppen in dergelijke zaken en dat zij wildgroei aan kasten en materiaal proberen
tegen te gaan. De beheerscommissievoorzitters zitten daarover binnenkort samen.
Ook het sleutelprobleem in de verschillende accommodaties hangt daaraan vast.
Het is moeilijk om verworvenheden af te nemen bij een vereniging. Elke
accommodatie heeft bovendien zijn eigenheid en historisch opgebouwde regels.
Daardoor wordt het niet evident om een rechte lijn te trekken.
• Er wordt opgemerkt dat in de zalen die geschikt zijn voor privéverhuur een
poetsforfait wordt gevraagd maar dat huurders niet de kans hebben om zelf te
poetsen en dat daardoor de huurprijs fors oploopt voor privépersonen.
Er wordt gereageerd door Bart De Keukeleire dat gekozen is voor dit systeem om
problemen te vermijden wanneer een zaal twee dagen na elkaar wordt gehuurd.
Tussendoor kan niet worden gecontroleerd door gemeentelijk personeel omdat de
personeelskosten daarvoor veel te hoog zouden oplopen. Bovendien zouden
problemen de dag zelf niet snel genoeg kunnen worden opgelost voor de tweede
huurder. Het prijzenstelsel werd vergeleken met de prijzen van de privémarkt in de
regio.
• Er wordt opgemerkt dat veelgebruikers van de gemeentelijke zalen wekelijks of
meermaals per week de sleutels moeten ophalen in Markegem. Dat is een heus
weg-en-weer-geloop. Er wordt gevraagd of het mogelijk is om veelgebruikers een
vaste sleutel te geven.
Er wordt opgemerkt door Bart De Keukeleire dat er in de toekomst eventueel
elektronische badges zullen voorzien worden die van op afstand kunnen bediend
worden en die toegang kunnen verlenen op de aangevraagde tijdstippen. De badge
zou kunnen worden bijgehouden maar zou er wel voor zorgen dat een deur van een
lokaal dat niet werd gereserveerd, niet open gaat.
• Er wordt aangekondigd door Bart De Keukeleire dat er in 2015 of 2016 draadloos
internet wordt voorzien in JOC Dentergem en CC Hondius. Voorlopig gaat het enkel
om deze twee accommodaties omdat er op die locaties reeds verbindingen liggen
voor de bibliotheek die kunnen worden doorgetrokken.
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