Verslag Bestuursvergadering Cultuurraad Schilde
van dinsdag 8 mei 2012 te 19u.

Aanwezig:
Dhr. Fons Meyvisch, Voorzitter a.i.
De heren Erik Binon, Peter Buysse, Willy Van Maercke, Achiel Ossaer.
Mevr. Paule Lemmens, Mevr. Annemie Thys, Mevr. Cathérine Zachée.
Dhr. Steven Dietvorst vervoegt later de vergadering.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Goedkeuring verslag bestuursvergadering d.d. 17/4/2012.

Geen bemerkingen.
2. Briefwisseling.
3. P.I.A.
We worden door Schepen S.Dietvorst uitgenodigd op een vergadering over dit onderwerp op 10/5/2012.
De architect zal ons de nodige toelichtingen geven.
4. Beoordeling naamplaatjes Dorpshuis.
De naamplaatjes zullen in dezelfde stijl zijn als het inkombord. Men gaat akkoord.
5.Cultuurbank Dorpshuis.
Wordt opgevolgd door Erik Binon.
6. Bespreking bouwplan Nieuw Gemeenschapscentrum (10/05).
Zie punt 3.
Mevrouw C. Zachée kan niet aanwezig zijn. Dhr. W. Van Maercke woont de bestuursvergadering van de Bib bij.
7. Conscienceviering Concert 3/05/2012.
Alhoewel hoofdzakelijk oude klassieke muziek genoot dit concert toch veel bijval.
Het programma was gevarieerd . Mooie muziek.
8. Programma cultuurdienst;
Erik Binon overhandigt de bestuursleden het programma van de Dienst Cultuur & Museum 2012 en licht toe.







TAT 12 (Theater Anti-Tankgracht) haalde niet de verwachte belangstelling. De bestuursleden vinden
dit nochtans een heel goed concept. Wel is er laat propaganda gevoerd. Ook blijken 4 opeenvolgende
dagen theatervoorstellingen te veel te zijn.
Kunstmarkt kende groot succes. Er was een ruimer aanbod dan vorig jaar.
Een mogelijkheid is de Culturele maand maart te verschuiven naar mei en de kunstmarkt te integreren.
Verenigingendag : scouts en giro zullen betrokken worden.
Erik maakt melding van 4 lezingen in het museum rond een bepaald thema (waarschijnlijk in
november). Goed idee.

9. Laatste voorbereiding Open Cultuurraad (23/05/2012 ).
Er wordt verder gedebatteerd over de verkiezingen. Hoe best de mensen informeren. Sowieso op de O.C.
Daarbij via tijdschriften en via digitale media.
Erik stuurt de documenten/reglementen die hij heeft i v m de vorige verkiezingen (2007) door aan de
bestuursleden.
Volgende vergadering dinsdag 12 juni te 20 uur.
Punt voor de agenda O.C. 11 september 2012 : voorstelling/werking Dodoenstuin.
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