Vergadering gemeentelijke Culturele Raad
Raad van Bestuur
Zitting dd. 25 mei 2016
Aanwezig

Heemkundige kring: Ludwig Vankeirsbilck (voorzitter)

KVLV Wakken & Markegem: Frieda Neirynck (penningmeester)

POB: Eric Vaernewijck

Cultuurfunctionaris: Heleen Vullers (secretaris)

1.

Openluchtfilm (3/09/2016)
Ludwig ontving van bibliothecaris Steven Vanbelle de vraag of de cultuurraad wenst
mee te werken aan de organisatie van een openluchtfilm die de bibliotheek organiseert
op zaterdag 3 september 2016. Dat is tijdens het kermisweekend van Wakken. De
bibliotheek kan de film organiseren in samenwerking met provincie West-Vlaanderen.
De cultuurraad beslist om niet mee te helpen aan de organisatie van de openluchtfilm.
Tijdens datzelfde weekend is het ook al Kunstzomer op verschillende locaties in
Wakken. Twee weken later is er ook de jaarlijkse cultuurreis.
Ludwig brengt de bibliothecaris op de hoogte van bovenstaande beslissing.

2.

Opening Kloosterhof (16-17-18/09/2016)
In het weekend van 16 tot en met 18 september 2016 is er de officiële opening van het
Kloosterhof in Wakken. De directeur heeft voor dat weekend de medewerking
gevraagd van de cultuurraad.
Op vrijdag 16 september 2016 zou er in het Kloosterhof een tentoonstelling zijn van de
Heemkundige Kring Wakken.
Op zaterdag 17 september 2016 is er een feest voor de vrijwilligers van het
Kloosterhof.
Op zondag 18 september 2016 wordt er gevraagd of de cultuurraad een activiteit ineen
wil steken. Er wordt gedacht aan een picknick met randanimatie zoals een dj met retromuziek en dansinitiatie. De verenigingen van de cultuurraad zullen die dag een standje
kunnen plaatsen om hun vereniging kenbaar te maken.
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3.

Cultuurreis (17/09/2016)
Het programma voor de cultuurreis van 17/09/2016 naar Gent staat zo goed als vast,
met dank aan Eric en Frieda.
 Voormiddag: Plantentuin UG met gidsen. Er kunnen 3 themawandelingen gekozen
worden. De verdeling van de groep doen we de dag zelf.
 Middagmaal: in A Capella
 Namiddag deel 1: Rondleiding STAM met gidsen
 Namiddag deel 2: er wordt nog een alternatief gezocht voor de boottocht die
uiteindelijk toch niet kan doorgaan door ‘Eau de Gand’.
 Afsluiter met degustatie bij brouwerij Gruut van de Dentergemse Annick De
Splenter.
Als het programma definitief in elkaar zit, maakt de cultuurfunctionaris opnieuw een
folder op. Dan kan de promotiecampagne beginnen.

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 te
bezichtigen voor het grote publiek.

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 zal mee instaan voor de openingsreceptie.

6.

Toeristische brochure
De volgende werkgroep voor de toeristische brochure wordt samen geroepen op
dinsdag 28 juni 2016 om 19.30 uur in het klaslokaal van de sporthal.
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7.

Uitleendienst West-Vlaanderen
Er werd een pasje aangevraagd voor de “Uitleendienst Audiovisueel Materiaal” van de
Provincie West-Vlaanderen. Het kaartje en de inloggegevens zitten bij de
cultuurfunctionaris.

8.

Aanpassing subsidiereglement
Na tien jaar was het subsidiereglement voor de socio-culturele verenigingen aan een
update toe. Het reglement werd grondig herbekeken en aangepast, met de punten en
budgetten van het werkjaar 2014-2015 bij de hand om de theorie direct te kunnen
koppelen aan de praktijk. Het voorstel zal worden voorgelegd aan het College van
burgemeester en schepenen ter goedkeuring.
Daarna zal het nieuwe reglement worden toegepast op de cijfers en punten van het
werkjaar 2014-2015 om te simuleren welke impact het nieuwe reglement zal hebben
voor de verenigingen.
Daarna zal al die info worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de
cultuurraad.

Volgende vergadering (toeristische brochure):
Dinsdag 28 juni 2016 om 19.30 uur
In het klaslokaal achter de sporthal
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