Vergadering gemeentelijke Culturele Raad
Raad van Bestuur
Zitting dd. 29 maart 2016
Aanwezig

Heemkundige kring: Ludwig Vankeirsbilck (voorzitter)

KVLV Wakken & Markegem: Frieda Neirynck (penningmeester)

POB: Eric Vaernewijck

KVLV Dentergem: Isabelle Verkinderen

Schepen van cultuur: Bart De Keukeleire

Cultuurfunctionaris: Heleen Vullers (secretaris)

1.

Evaluatie lezing Leo Bormans (15/03/2016)
 Er waren 216 geregistreerde aanwezigen (die zich aan het onthaal hadden gemeld).
 De spreker, Leo Bormans, werd door veel aanwezigen gesmaakt. Hij kon zeer
boeiend spreken en trok de aanwezigen soms uit hun ‘comfort zone’. Daar zullen ze
achteraf zeker nog aan gedacht en over gesproken hebben.
 Er kwamen veel positieve reacties op het feit dat we zo’n gerenommeerd spreker
naar Dentergem kregen en dat het echt de moeite was om naar hem te luisteren.
 Er kwamen veel positieve reacties op de snoepzakjes die als attentie werden
meegegeven bij het inschrijven. De aanwezigen vonden dat een leuk extraatje.
 De avond is heel vlot verlopen, de techniek was in orde en heeft niet gehaperd.
 De leden van de cultuurraad hadden wel het gevoel dat ze zowel in de
promotiecampagne als op de avond zelf niet echt de erkenning kregen waarop ze
hadden gehoopt, terwijl het idee voor de samenwerking met de bib en het idee van
de spreker oorspronkelijk wel bij hen was gegroeid.

2.

Erfgoeddag (24/04/2016)
 Er wordt beslist om toch niet deel te nemen aan Erfgoeddag 2016. Er kunnen te
weinig leden van de cultuurraad aanwezig zijn die dag. Bovendien zijn er dat
weekend plechtige communies in de gemeente en de daarbij horende feesten
waardoor de opkomst vermoedelijk al een pak lager zou liggen.
 Heleen brengt Faro op de hoogte van de annulatie zodat de activiteit niet langer
wordt vermeld op de website en de UiT-databank.

3.

Cultuurreis (17/09/2016)
 Eric nam contact op met VisitGent voor een bezoek aan het museum/Hotel d’HaneSteenhuyse. Er werd geantwoord dat er maximum groepen van 15 personen
worden toegelaten. Eric neemt verder contact met hen op om te zien of een bezoek
met de hele groep mogelijk is en of het bezoek in de dagplanning past of niet.
 In de namiddag zouden de deelnemers kunnen genieten van een boottochtje met
een afsluiter in brouwerij Gruut.
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4.

Tentoonstelling septemberkermis (9-11/09/2016)
Tijdens de septemberkermis in Dentergem wordt er een tentoonstelling georganiseerd
met de Kunstacademie Tielt om het academiejaar te openen.
Ludwig vraagt aan de pastoor of de tentoonstelling kan plaatsvinden in de kerk van
Dentergem. Het lokaal in de Kerkstraat is nogal aan de kleine kant om een
tentoonstelling te organiseren en om gasten te ontvangen.
Op vrijdag zou er een receptie zijn. Op zaterdag en zondag is de tentoonstelling dan te
bezichtigen.

5.

Kunstzomer (2-11/09/2016)
Gemeente Dentergem heeft zich kandidaat gesteld om samen met gemeente
Wielsbeke en gemeente Oostrozebeke de Kunstzomer te ontvangen. De Kunstzomer
zal plaatsvinden van 2 tot 4 en van 9 tot 11 september 2016.
De gemeente moet zorgen voor het ontwerp en de verspreiding van een flyer (samen
met de twee andere gemeentes). De gemeente zorgt ook voor een receptie op de
openingsavond. Daarbovenop stelt gemeente Dentergem de schuur in de Baliekouter
en de Oude Pastorie ter beschikking voor de tentoonstellingen.
Toerisme Leiestreek zorgt voor de kunstenaars, permanentie tijdens de weekends,
coördinatie, bewegwijzering en een fietslus op het fietsnetwerk tussen de verschillende
locaties.
De cultuurraad wil zich graag aansluiten bij dit initiatief, indien het gemeentebestuur
daarmee akkoord gaat. Heleen vraagt na bij het gemeentebestuur of dat mogelijk is.

6.

Week van de Smaak 2016
Ludwig nam contact op met vol-au-vent, de organisatie die Week van de Smaak
organiseert. Er werd hem gemeld dat er echter nog geen data of thema bekend zijn.
De periode die eerder werd gecommuniceerd (1-9/10/2016) is de periode voor Week
van de Smaak in Nederland en is dus niet de periode van Week van de Smaak in
België.

7.

Toeristische brochure
De eerste werkgroepvergadering voor de toeristische brochure was een succes. Er
waren 10 enthousiaste mensen aanwezig die inbreng gaven voor de inhoud van de
brochure.
Er wordt een nieuwe werkgroep samen geroepen op dinsdag 28 juni 2016 om 19.30
uur in het klaslokaal van de sporthal.
Tegen 1 mei 2016 zou iedereen zijn ideeën op mail moeten zetten naar Heleen. Zo
hebben we tegen de werkgroep al een mooie oplijsting van items die kunnen worden
opgenomen en kan er tijdens de volgende vergadering al worden nagedacht over de
vormgeving en een concept voor de brochure.
Het concept moet dan worden goedgekeurd door het gemeentebestuur.
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8.

Aanpassing subsidiereglement
Het stond al enkele keren op de agenda: het herbekijken van het subsidiereglement.
De Raad van Bestuur zal een volgende vergadering volledig wijden aan dit onderwerp.
Dan kan er een voorstel worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering en de
gemeenteraad. Het subsidiereglement zou dan worden toegepast vanaf het werkjaar
2017-2018.

9.

Gelijkschakeling statuten van verschillende adviesraden
Er is ook al een paar keer sprake geweest om de statuten van de verschillende
adviesraden gelijk te schakelen omdat daar toch wel veel verschillen op zitten. Heleen
vraagt na bij het gemeentebestuur wie de eerste stap moet zetten in dit proces.

Volgende vergadering:
Donderdag 12 mei 2016 om 20 uur
Agenda:
Herbekijken van het subsidiereglement
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