Vergadering gemeentelijke Culturele Raad
Raad van Bestuur
Zitting dd. 26 maart 2015
Aanwezig

Heemkundige kring: Ludwig Vankeirsbilck (voorzitter)

KVLV Wakken & Markegem: Frieda Neirynck (penningmeester)

KVLV Dentergem: Isabelle Verkinderen

Vzw Sociale Dierenhulp:Jolanda Kause

Cultuurfunctionaris: Heleen Vullers (secretaris)

Schepen van cultuur: Bart De Keukeleire
Afwezig/verontschuldigd

Eric Vaernewijck

1.

Naamgeving voormalig CM-gebouw
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 31.10.2014 dat de
naamsvoorstellen voor het voormalig CM-gebouw die uit de cultuurraad kwamen, niet
geschikt waren om het CM-gebouw mee te benoemen.
• “Bewegingshuis” verwijst naar de vereniging die voorheen hoofdzakelijk gebruik
maakte van de infrastructuur. De infrastructuur is nu voor iedereen opengesteld
waardoor een meer neutraler benaming aangewezen is.
• “Koekoeksnest” verwijst naar de Koekoekswegel die naast het gebouw lag maar
infrastructuur benoemen als een nest wordt niet weerhouden.
Daarom beslist het college op 31/10/2014 om het voormalig CM-gebouw voortaan aan
te duiden met de naam “OC De Dreve”.

2.

Klaarzetten gemeentelijke zalen, dag voor reservatie
In oktober 2014 kwam vanuit de Algemene Vergadering van de gemeentelijke culturele
raad de vraag of het mogelijk is om de huur voor het klaarzetten van een zaal uitgebaat
door de gemeente, daags voor een verhuring op € 15 vast te leggen. Tot op heden kan
men twee weken voor een reservatie navragen bij de Dienst vrije tijd of een zaal nog
beschikbaar is de dag voor de reservatie. Indien wel, dient er slechts € 15 te worden bij
betaald voor die extra dag, indien de zaal nog beschikbaar is. De vraag is die werd
gesteld, is om het tarief van de verhuring sowieso op € 15 vast te leggen, daags voor
een reservatie, onafhankelijk van de datum waarop de zaal werd aangevraagd.
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 24 oktober 2014 dat het tarief
van € 15 enkel van toepassing is als de zaal twee weken op voorhand nog vrij is.
Indien een huurder de zaal zeker op voorhand wil kunnen klaarzetten, dan moet de
zaal voor twee dagen gehuurd worden, aan het gangbare tarief.
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3.

Aanvragen tot toetreding tot de cultuurraad
De cultuurfunctionaris heeft verschillende aanvragen ontvangen van verenigingen die
wensen toe te treden tot de gemeentelijke culturele raad. Er werd meegedeeld dat er
een motivering dient te worden bezorgd aan de cultuurfunctionaris waarin staat wat de
activiteiten en de doelgroep zijn van de vereniging. Tot op heden kwam daar geen
reactie meer op.
De cultuurfunctionaris zal een herinnering sturen en vragen om voor 1 juni 2015 de
motivering te bezorgen. Op basis van die motivaties beslist de Raad van Bestuur of de
kandidaturen worden weerhouden of niet.

4.

Erfgoeddag, zondag 26/04/2015



Programma
- Van 13.30 tot 18 uur is de Sint-Martinuskerk (Kerkplein 1 te Oeselgem) geopend
voor het grote publiek
- Deze onderwerpen staan in de kijker:
o erfenisverhalen van Groot-Dentergemnaren
 elk lid van de Raad van Bestuur bezorgt Ludwig een erfenisverhaal,
met een foto bij
o de geschiedenis van de Sint-Martinuskerk te Oeselgem
 uitleg door Luc Taelman
o kerkschatten en –erfenissen
 uitleg door Etienne Teirlinck (Oeselgem)
 uitleg door Gaby Desmet en Eric Bekaert (Dentergem, Wakken en
Markegem)
o voorwerpen uit de oude doos
 zoektocht voor kinderen met een verrassing als beloning
o schatting van kleine kunstvoorwerpen door een antiquair
 van 14 tot 16 uur komt antiquair Peter Loeckx om voorwerpen te
schatten die de bezoekers meebrengen.



Infrastructuur
De grote zaal van het Leieheem werd afgehuurd voor het gebruik van de toiletten en
de bar.



Drank en versnaperingen
Cultuurfunctionaris bestelt bij De Klokke
- Bier
- Wijn
- Cola
- Fanta
- Water
- Chips
- Koffie
- Koffiemelkjes
- Cake
- Toastbrood
- Kaas
- Hesp
- Ketchup
- Mayonaise
- Cadeaus voor kindjes
- Croque monsieurijzer: Jolanda en Ludwig
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Prijslijst
- €1 voor een consumptie
- Cultuurfunctionaris maakt een aantal prijslijsten



Bonnetjes
- Wie naar de uitleg heeft geluisterd, krijgt een bonnetje voor een drankje om in de
bar te gaan opdrinken.
- Cultuurfunctionaris maakt bonnetjes



Inschrijven
Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis.



Promotie
- Affiche en flyers: cultuurfunctionaris maakt ze op en laat weten aan de RvB wanneer
ze klaar zijn
- ’t Vlinderke: cultuurfunctionaris bezorgt een tekst en een beeld
- De Mandelbode: cultuurfunctionaris bezorgt een tekst en een beeld
- Gemeentelijke website: cultuurfunctionaris zet een tekst en een beeld online
- Gemeentelijke Facebookpagina: cultuurfunctionaris zet een tekst en een beeld
online



Klaarzetten
- Voormiddag: Isabelle en Ludwig
- Vanaf 13 uur: Ludwig, Heleen, Frieda, Jolanda

5.

Picknick 12/09/2015
Er werd gevraagd aan het Sport- en Feestcomité of de gemeentelijke culturele raad op
zaterdag 12 september 2015 tijdens het kermisweekend in Dentergem een picknick
kon organiseren. Er is momenteel weinig interesse voor dit initiatief. Eventueel kan er
volgend jaar een samenwerking ontstaan.

6.

Culturele uitstap
Er wordt beslist om de culturele uitstap niet op 10 oktober 2015 maar op zaterdag 12
september 2015 te laten plaatsvinden. In september zijn de keuzemogelijkheden voor
een interessante uitstap uitgebreider dan in oktober en dan valt de uitstap tijdens
hetzelfde weekend als voorgaande jaren.

7.

Open Monumentendag 2015
Naar jaarlijkse gewoonte is er op de tweede zondag van september (13/09/2015) Open
Monumentendag. Honderden monumenten in heel Vlaanderen zetten gratis de deuren
open voor het grote publiek. Voortaan kan iedereen zich inschrijven met een
monument of activiteit, niet langer alleen de Lokale Comités. Het kan dus zijn dat er in
onze gemeente mogelijk nieuwe organisatoren opduiken.
Vanaf 2015 wordt er niet langer met een strikt thema gewerkt, wel met zes open
categorieën:
verborgen
parel,
klassieker,
vergeet-me-nietje,
herbestemming/restauratie, voor families, industrieel en technisch erfgoed (Europees
thema in 2015).
De cultuurfunctionaris stuurt de ontvangen oproep naar de leden van de cultuurraad en
plaatst het op de gemeentelijke website.

Gemeentelijke Culturele Raad – Raad van Bestuur – 26/03/2015

3

8.

Toekomstideeën en –initiatieven vanuit de cultuurraad
Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur komen er een aantal leuke ideeën ter
sprake waarbij de cultuurraad initiatiefnemer wil zijn. De cultuurfunctionaris zal
bespreken met het gemeentebestuur wat haalbaar is en wat niet.



Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur voor de nieuwe inwoners kan
het interessant zijn als verenigingen er een standje uitbaten of als ze de receptie
verzorgen. Zo krijgen de nieuwe inwoners onmiddellijk een rechtstreeks contact met
iemand van de verenigingen uit de gemeente. Momenteel is de drempel voor nietDentergemnaren vrij groot om contact op te nemen met of toe te treden tot een
vereniging. Een persoonlijk contact op een receptie kan die drempel verlagen. De
inwoners die op de receptie aanwezig zijn, tonen al enigszins interesse voor de
gemeente, willen de gemeente verkennen en kunnen dus potentiële leden zijn.



Op de nieuwjaarsreceptie voor de nieuwe inwoners kan er een brochure worden
meegegeven waarin alle verenigingen van de gemeente zijn opgenomen. Enkel de
vaste gegevens over de verenging worden er in weergegeven (omschrijving van de
vereniging, voorbeeldactiviteiten, locatie van de activiteiten, …). Voor de variabele
gegevens (kalenders en contactgegevens) wordt er doorverwezen naar de
gemeentelijke webpagina. De brochure kan dan voor langere tijd worden bijgehouden.
Verenigingen worden zo meer gestimuleerd om hun gegevens up-to-date te houden en
de nieuwe inwoners geraken vertrouwd met de gemeentelijke website.



De gemeentelijke culturele raad zou een overzicht willen maken van alle trekpleisters
van de gemeente door eventueel een werkgroep op te starten uit de Algemene
Vergadering. Het overzicht kan op de gemeentelijke website worden geplaatst en er
kan eventueel een brochure worden gemaakt.



Voor of na de volgende Algemene Vergadering zou er aan de verenigingen uitleg
kunnen worden gegeven aan de leden van de Algemene Vergadering over de
gemeentelijke website: hoe er moet worden ingelogd, hoe de vereniging activiteiten
kan toevoegen aan de kalender en hoe ze contactgegevens moet aanpassen. Als die
kennis er is, worden de gegevens meer up-to-date gehouden.



In Groot-Dentergem is er niet echt een permanente tentoonstelling of een plaats waar
er culturele of historische rekwisieten kunnen worden tentoongesteld. Daarom is het
een leuk idee om in de hoek van een kerk een minitentoonstelling te maken die dan
bijvoorbeeld een maand blijft staan. Dan kan een deel van de geschiedenis van de
gemeente worden verteld, kan er kunst worden tentoongesteld en worden er mensen
naar de kerken gelokt.
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9.

Toekomst
In de toekomst moeten onderstaande administratieve documenten worden aangepast
en gelijkgesteld met andere gemeentelijke adviesraden.
- Gelijkschakelen van de statuten van de gemeentelijke adviesraden
- Gelijkschakelen van de subsidiereglementen van de gemeentelijke adviesraden
- Gelijkschakelen van de huishoudelijke reglementen van de gemeentelijke
adviesraden

Volgende Algemene Vergadering:
Woensdag 23 september 2015 om 19.30 uur
In de grote zaal van het JOC te Dentergem
Aaneensluitend met de Algemene Vergadering:
Initiatie gebruik gemeentelijke website
Volgende Raad van Bestuur:
Donderdag 21 mei om 20u00 in de sporthal van Markegem
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