Verslag Bestuursvergadering Cultuurraad Schilde
van dinsdag 12 juni 2012 te 20 uur.

Aanwezig:
Dhr. Fons Meyvisch, Voorzitter a.i.
De heer Willy Van Maercke.
Mevr. Paule Lemmens, mevr. Annemie Thys, mevr. Cathérine Zachée.
Verontschuldigd.
Dhr. Steven Dietvorst
Afwezig.
De heren Achiel Ossaer, Peter Buysse, Erik Binon.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Goedkeuring verslag bestuursvergadering d.d. 8 mei 2012.
Geen bemerkingen.
2. Briefwisseling.
3. P.I.A bespreking 10/05 en globale kosten.
We werden door Schepen S.Dietvorst uitgenodigd op hogervermelde vergadering
De architect gaf de nodige toelichtingen.
Dit is een zeer mooi project, iedereen aanwezig was er zeer enthousiast over.
We hopen dat dit aldus en hopelijk vlug kan uitgevoerd worden.
Dit is een grote meerwaarde voor Schilde.
4. Cultuurbank Dorpshuis.
Pas in september/oktober zullen we hierover meer weten.
5.Evaluatie T.A.T.
We horen meer hierover op de volgende vergadering van de Cultuurraad.
6. Vlaamse Feestdag 11 juli.
Feria in het Dorpshuis. Flamenco optreden en gratis paëlla.
Kaarten moeten opgehaald worden bij de Cultuurdienst.
7. Verenigingendag 2 september 2012.
Enkele verenigingen hebben reeds de nodige documenten ontvangen.
Anderen weer niet.
Dit wordt nagekeken.
8. Oprichting beeld Hendrik Conscience 9 september.
Over dit evenement krijgen we later nog meer info.
9. Subsidieaanvraag 20ste Aperitiefconcert ’s Gravenwezel 13/01/2013.
Samenwerking van 6 verenigingen.
Subsidie door de Cultuurdienst.
Hoeveel bedraagt het totale budget van de Cultuurdienst? Dit is niet geweten.
De Cultuurraad is akkoord dat subsidie wordt toegekend, maar wenst dat er rekening gehouden wordt met een
juiste verdeling van de gelden naar alle verenigingen toe.
Dit punt wordt op de agenda geplaatst van de volgende vergadering van de Cultuurraad.
10. Toelage Wezel goes Retro.
Georganiseerd door 3 verenigingen.
Toelage door de gemeente.
11. Toelage Ecole Marie-Thérèse Hendrickx.
Het betreft een school opgericht in Madagascar door M.R. Hendrickx.
De opbrengst van de verkoop van de oude boeken van de BIB (4052 Euro) zal naar deze school gaan.
De Cultuurraad vindt dit een goed initiatief dat mag herhaald worden.
Dit punt zal op de volgende Open Cultuurraad geagendeerd worden.
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12.Electronische informatieborden.
De Voorzitter deelt mee dat er 2 elektronische informatieborden zullen worden geplaatst eentje aan het Sociaal
Huis het andere aan de Wisselstraat.
De Cultuurraad is verbaasd over de hoge kosten van deze informatieborden.
In een tijd van bezuinigingen vindt de Cultuurraad dit wel een extravagante uitgave.
De Cultuurraad staat hier niet achter, tenzij het gebeurt met sponsoring van de middenstand.
Negatief advies.
13. Nieuw opzet 2970 – info en actief.
De Voorzitter toont de bijlage “Uit in Roeselare” met de verschillende activiteiten en vraagt de mening van de
Cultuurraad. Men is zinnens dit concept ook in Schilde toe te passen, een bijlage om de 2 maanden bij “2970
Actief”.
De Cultuurraad reageert hierop negatief.
Het concept dat ons getoond wordt is té omslachtig en onhandig formaat. Graag kleiner formaat.
De Cultuurraad pleit eerder voor een opgefriste versie van “2970 Actief” en “2970 Info”, andere kleuren, andere
lay-out, gebruik van foto’s.
Negatief advies.
14. Rondvraag.
Open Cultuurraad 23 mei : opmerkingen.
-Akoestiek kan beter.
-In de toekomst pp presentatie wit/zwart, beamersterkte blijkt onvoldoende te zijn voor kleuren.
-Goede opkomst.
Culturele agenda op gemeentelijke website.
“Expo tekenacademie” rubriek “meer informatie” : bij het aanklikken bleek geen verdere informatie beschikbaar
Reden ? Graag alle rubrieken zorgvuldig invullen/bijwerken.
Belangrijk.
De adviezen die de Cultuurraad indient bij het Schepencollege blijven meestal zonder respons.
Negatieve adviezen van de Cultuurraad worden genegeerd en er wordt geen uitleg gegeven over het “waarom”.
Reeds meermaals werd hierop gewezen.
De Cultuurraad vraagt dat het Schepencollege in de toekomst argumenten geeft waarom zij niet achter de
adviezen staan, waarvoor nu reeds dank.
Masha is bevallen van een dochtertje Elise. Men gaat akkoord met een geschenk voor Elise.
Cathérine Zachée, penningmeester, zorgt hiervoor.
Volgende
vergadering maandag 10 september te 20 uur.
Punt voor de agenda O.C. 25 oktober 2012 : besteding gelden verkoop oude boeken BIB.
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