Cultuurraad Zottegem
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Externe deskundigen
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(Old-Tractorclub), Lut Roggeman (KVLV Grotenberge), Kathelijne Minnaert (Gezinsbond
Erwetegem), Christa Van Lul (Feestcomité Leeuwergem), Ria Vandenhaute (KWB GrootZottegem), Paul Nys (SABK Marleen Van Den Brulle (Grijze Geuzen),
Externe deskundigen
-

Agenda
1. De bouw van de Cultuurzaal/SAMWD op de Sanitarysite gaat vooruit. Sandra De
Roeck licht toe.
2. De Cultuurraad pakt uit met een ‘Muzikale Tweedehandsbeurs’ en een
ontwikkelingsproject t.v.v. een Blazersklas in Burkina Faso. Dat en zoveel meer
verneemt u over de 15de week van de Verdraagzaamheid.
3. Zeg eens goeiedag. Voorzitter Ruben Cassiman legt uit waarom dat een thema zou
kunnen zijn voor de Week van de Verdraagzaamheid 2016.
4. Zottegem is altijd al een beetje morbide geweest. Dat zal in 2018 niet anders zijn: dan
wordt de 450ste verjaardag van de onthoofding van Egmont gevierd. Zin om mee te
doen? Er is alvast al een aanzet van een puik programma.
5. Onbekend is onbemind. Wilt u (nog) meer volk op uw activiteit? Gebruik dan de UITkalender. We lichten dat nog eens voor u toe.
6. Ja, u kunt ongetwijfeld een duwtje in de rug gebruiken. Laat het ons weten op de
vergadering. We hebben er een extra agendapunt van gemaakt
7. Mocht nog iemand zijn ei kwijt willen, dan is het nu het moment

In dit verslag maken we ruim gebruiken van de slides van de PPT.

0.
Op basis van het verslag van de vorige vergadering vat de voorzitter de voorstellen inzake het
geplande cultuurcentrum nog eens samen:
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1.
De bouw van de Cultuurzaal/SAMWD op de Sanitarysite gaat vooruit. Sandra De Roeck licht
toe
Aansluitend op de samenvatting van de voorzitter geeft Sandra De Roeck de stand van zaken.
Het tijdspad ziet er uit als volgt.
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2.
De Cultuurraad pakt uit met een ‘Muzikale Tweedehandsbeurs’ en een ontwikkelingsproject
t.v.v. een Blazersklas in Burkina Faso. Dat en zoveel meer verneemt u over de 15de week van
de Verdraagzaamheid.

Iedereen krijgt een mooi programmaboekje, ontworpen door Sam Stoelzaet.
Het de eerste keer sinds lang dat de Cultuurraad de Week opnieuw trekt.
Andy Dhondt licht het benefiet toe.

3.
Zeg eens goeiedag. Voorzitter Ruben Cassiman legt uit waarom dat een thema zou kunnen
zijn voor de Week van de Verdraagzaamheid 2016
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De drie themas werden door de Raad van Bestuur naar voren geschoven. Het is nu aan de
vergadering één ervan te kiezen.
Meteen valt op hoe “Zeg eens goeiedag” in de smaak valt. Het accent ligt op het sociale, op
de omgang met anderen. Het zou leuk zijn mocht men opnieuw goeiedag zeggen i.p.v. op
straat op een smartphone te lopen tokkelen.
“Welkom in Zottegem” is meer iets voor de toeristische dienst. Toch is het ook uitnodigend
naar andere nationaliteiten.
“Het kan ook anders” wordt als te negatief ervaren.
Om het wat spannend te houden gaan we over tot stemming:
“Zeg eens goeiedag”
22 stemmen
“Welkom in Zottegem”
2 stemmen
“Het kan ook anders”
1 stem
Het thema van de Week van de Verdraagzaamheid 2016 wordt dus “Zeg eens goeiedag”.

4.
Zottegem is altijd al een beetje morbide geweest. Dat zal in 2018 niet anders zijn: dan wordt
de 450ste verjaardag van de onthoofding van Egmont gevierd. Zin om mee te doen? Er is
alvast al een aanzet van een puik programma.

Danny Lamarcq licht toe. We voegen het ontwerpprogramma als bijlage.
Verenigingen die nog een leuk initatief hebben kunnen dat nog tot eind 2015 aan de secretrais
laten weten (cultuur@zottegem.be). Ook wie een of andere initiatief mee wil helpen
onderbouwen kan zich op dat adres opgeven.
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5.
Onbekend is onbemind. Wilt u (nog) meer volk op uw activiteit? Gebruik dan de UITkalender. We lichten dat nog eens voor u toe.
Sandra De Roeck legt nog eens uit wat er schort aan de informatiedoorstroming. Ze geeft ook
nog eens mee hoe je best gegevens invoert.
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Als bijlage voegen we een handig filmpje waarin wordt getoont hoe je het best tewerk gaat.
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6.
Ja, u kunt ongetwijfeld een duwtje in de rug gebruiken. Laat het ons weten op de vergadering.
We hebben er een extra agendapunt van gemaakt.

Subsidies zijn in Zottegem niet aan de orde. In de plaats ervan wordt de accommodatie erg
laagdrempelig aangeboden.
Vanuit de vergadering wordt vastgesteld dat er de laatste tijd heel wat initiatieven worden
gebundeld, wat bijzonder positief is. We kunnen hier onder meer verwijzen naar de Week van
de Verdraagzaamheid, naar de Vrijetijdsmarkt, naar Egmont 2018 en ook uiteraard naar het al
jaren bestaande Zoetegemfestival.
Het gezamenlijk promoten van activiteiten is zonder meer een must en een pluspunt.

7.
Mocht nog iemand zijn ei kwijt willen, dan is het nu het moment
- Sandra De Roeck brengt als variapunt de evaluatie van de Vrijetijdsmarkt.
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Er wordt opgemakert dat het beter zou zijn om tussen de verschillende demo’s pauzes te
voorzien. Dat zou de bezoeker aansporen om verder te stappen.
Datum 2016: liever 4 dan 11 september.

- Olivier informeer naar het Miaproject.
We verwijzen hiervoor naar het document als bijlage.

- een aantal mensen kaarten het probleem van de drank in de OC’s aan.
Er werd een raamcontract afgesloten met de Brouwerij Haacht en iedereen is dus verplicht de
dranken van die brouwerij af te nemen.
De leverancier is Dranken Pede. Hier loopt het soms mis: de stock wordt te laat opgehaald;
een enkele keer is er zelfs een verkeerde levering.
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