Cultuurraad Zottegem
---------------------------------Verslag van de Algemene Vergadering van dinsdag 24 mei 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Raad van Bestuur
Ruben Cassiman (voorzitter) en Marie-Claire De Keuser (lid)
Waarnemers
Sandra De Roeck (schepen), Danny Lamarcq (secretaris)
Effectieve en plaatsvervangende afgevaardigden van private en publieke culturele organisaties
Paul Nys (SABK), Luc Lievens (Dunk), Vivianne De Norre (Davidsfonds), Frency
Uytterhaeghen (Centrum voor Streekgeschiedenis), Marcel Quintijn (Koeleur), Maria De
Cooman (KVLV Godveerdegem), ), Veerle De Smet (Gezinsbond Sint-Goriks), Pierre
Robijns (Sint-Pauluskoor), Lut Roggeman (KVLV Grotenberge), Fien Van den Noortgaete,
Stephanie Baele en Nele De Lie (Popkoor Sing Out Loud), Inge Vandermeiren en Lieven Van
de Voorde (CC Zoetegem), Lionel De Paepe (radio Mfm), Ceylan Sanckteur en Patronella
Faut (MC Devil Rowlers), Johan De Smet (Rode Kruis), Eugeen Watté (Fotoclub Reflex),
Robert Dhondt (KIVT), Martine Van Herzeele (Cultuurwerking Sotteghem), Johan De
Vleeschouwer (Bles), Luc Goessens (Vlaamse Wijnmakersgilde), Adelheid Van der Massen
(WnFc Zottegem)
Publiek
Ghislain Diependaele (gemeenteraadslid NVA-ZAP)
Externe deskundigen
Olivier Van Rode,
Pers
Genodigden
Saskia De Smet (Lokaal Dienstencentrum Egmont)

Verontschuldigd:
Raad van Bestuur
Danny De Looze en Wouter De Tandt (leden)
Effectieve en plaatsvervangende afgevaardigden van private en publieke culturele organisaties
en instellingen
Jan Fiers (beweging.net), Jacqueline Michiels en Lidwine Reygaert (Neos), Chris De Saveur
(’t Rad), Martine Van Den Broucke (Markant), Katlien Cousy (Davidsfonds), Rita Podevijn
(OKRA Zottegem), Bert De Cock (Popkoor Sing Out Loud), Marleen Van Den Brulle (Grijze

Geuzen), Jacques Podevijn & Jorn De Coninck (vtbKultuur), Ben Minnaert (Concertband
Opus 7), Noël Van Liedekerke (Verbroederingscomité), ), Martine Pede (Koninklijke
Muziekmaatschappij ‘Moed en Volharding’), Wim Van Geert (Cultuurwerking Sotteghem),
Guy De Clercq (radio Mfm), Maggy Reygaert (Links Bergop – Zottegem), Flor De Bie en
Daniël Govers (La nouriture noble)
Externe deskundigen
Anneke Vermassen

Agenda
1. Leer Lieven Van de Voorde kennen, onze kersverse cultuurfunctionaris
2. Voor digitale uitdagingen in het lokaal cultuurbeleid zit je goed bij Cultuurconnect
3. Vergeet geen enkele 'to do' met Planidoo
4. Saskia “van Egmont” geeft tekst en uitleg bij het Lokaal dienstencentrum
5. MIA breekt niet echt door bij de culturele verengingen. Een vragenlijst brengt misschien
wat licht in de duisternis
6. De gratis prescreening op darmkanker slaat maar matig aan in het zuiden van OostVlaanderen. Daarom brengen we dat toch even onder de aandacht.
7. Koen Vermeulen leert ons op 8 september hoe je leden werft

We verwijzen in het verslag naar de PPT en de slides

0. Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen op het verslag van 15 oktober 2015

1. Leer Lieven Van de Voorde kennen, onze kersverse cultuurfunctionaris
Lieven stelt zich voor.

2. Voor digitale uitdagingen in het lokaal cultuurbeleid zit je goed bij Cultuurconnect
Lieven mag meteen ook Cultuurconnect toelichten.

2b
Lieven last aanvullend een vragenrondje in. Aan elke aanwezige wordt gevraagd wie hij is,
wie hij vertegenwoordigt en waar de vereniging nood aan heeft.
Uit de antwoorden op de laatste vraag onthouden we:
° algemeen
- samenwerking (met andere verenigingen)
- vrijwilligers / nieuwe leden
- agenda’s op elkaar afstemmen
- een vast lokaal
- subsidies / financiële ondersteuning
° specifiek
- betere accommodatie in OC Godveerdegem
- een groot petanqueterrein
- oproep om archief van verenigingen te deponeren in Centrum voor Streekgeschiedenis
Ook de UIT-kalender komt nog eens ruim te sprake.
Er wordt ook gevraagd waarom het Egmontjaar 2018 niet op de agenda staat en Olivier Van
Rode pleit ervoor meer verenigingen bij de werkgroep te betrekken.
Sandra De Roeck & Danny Lamarcq verwijzen naar de anderhalf jaar geleden door de stad
opgerichte werkgroep. De stad nam dat initiatief om te vermijden dat er naast elkaar zou
worden gewerkt, om de vele diverse voorstellen te structureren en om ervoor te zorgen dat de
stad met één Egmontprogramma 2018 kan uitpakken.
Midden juni wordt het programma gefinaliseerd. De Cultuurraad wordt op een volgende
vergadering geïnformeerd.
De werkgroep uitbreiden is niet aan de orde.

3. Vergeet geen enkele 'to do' met Planidoo

Ruben licht toe.
Er wordt overwogen om op een volgende vergadering iemand van Planidoo uit te nodigen
4. Saskia “van Egmont” geeft tekst en uitleg bij het Lokaal dienstencentrum

5. MIA breekt niet echt door bij de culturele verengingen. Een vragenlijst brengt
misschien wat licht in de duisternis

Een vragenlijst wordt rondgedeeld. We voegen ze ook nog eens bij het verslag. Wie wil kan
deze

6. De gratis prescreening op darmkanker slaat maar matig aan in het zuiden van OostVlaanderen. Daarom brengen we dat toch even onder de aandacht.

7. Koen Vermeulen leert ons op 8 september hoe je leden werft
Alle leden van de Cultuurraad zijn welkom (max. 5 leden/verenging). Alle andere adviesraden
kunnen 5 leden inschrijven.
Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 100. Op 25 mei vertrekt er een mail. Inschrijven kan
tot 20 juli.

Danny Lamarcq
secretaris/verslaggever
25 mei 2016

