Vergadering gemeentelijke Culturele Raad
Raad van Bestuur
Zitting dd. 18 oktober 2016
Aanwezig

Heemkundige kring: Ludwig Vankeirsbilck (voorzitter)

KVLV Wakken & Markegem: Frieda Neirynck (penningmeester)

POB: Eric Vaernewijck

KVLV Dentergem: Isabelle Verkinderen

Cultuurfunctionaris: Heleen Vullers (secretaris)

1.

Evaluatie cultuurreis 2016
De cultuurreis is goed verlopen. Er kwamen veel positieve reacties op het goedgevulde
programma en op de lekkere maaltijd ‘s middags.
Dit jaren waren er 34 deelnemers. Dat zijn er minder dan tijdens de voorgaande edities
maar de cultuurreis viel dit jaar samen met de sporttweedaagse en de opening van het
Kloosterhof.

2.

Week van de Smaak 2016 (17/11/2016)
Er wordt beslist, na het succes van vorig jaar, om opnieuw deel te nemen aan de
‘Week van de Smaak’. Het thema is ‘de smaak van toen’.
 Datum: donderdag 17 november 2016 om 19.30 uur
 Locatie: zaal Pax (Heleen reserveert)
 Spreker: Jean-François Van Cleven, kunsthistoricus, jfvancleven@hotmail.com
(kostprijs: €200)
 Thema: Eetgewoonten in de middeleeuwen
 Presentatie:
o De PowerPointpresentatie wordt meegebracht op een USB-stick
o Beamer en micro zijn aanwezig in zaal Pax
o Ludwig voorziet een laptop
 De lezing start om 19.30 uur stipt, maar de deuren gaan open om 19 uur
 Er wordt €5 inkom gevraagd. Naast de lezing krijgen de gasten ook hapjes
aangeboden die in het thema passen. Drankjes moeten ze zelf betalen.
 Verkochte dranken:
o Jupiler
o Omer
o Witte wijn
o Rode wijn
o Cola
o Fruitsap
o Water
 Heleen zet alle details nog eens op mail naar J. Van Cleven
 Heleen maakt een affiche
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 Promotie:
o Affiche
o Facebook gemeente
o Website gemeente
o Mail naar cultuurverenigingen
o Mail naar Het Nieuwsblad en De Weekbode voor een artikel
Om meer ruchtbaarheid te geven aan het evenement kan er in dat thema een standje
worden geplaatst in de plaatselijke bibliotheek.

3.

Voorbereiden Algemene Vergadering (19/10/2016)
Locatie: JOC Dentergem
Agendapunten:
- Goedkeuren vorig verslag
- Oproep tot extra vrijwilligers voor de Raad van Bestuur
- Voorstellen van het nieuwe subsidiereglement
- Oproep tot medewerking aan de toeristische brochure
- Ter info: provinciale uitleendienst
- Bespreking komende werkjaar
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