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Agenda

1. “‘k zie ou geerne en ‘k ben zot van ou”. Kies mee het thema van de Week van de
Verdraagzaamheid

2. Curator Thijs Vanderlinden brengt ons Kunst en Zwalm
3. Helpende handen gezocht tijdens de 11juliviering
4. Tweede vinylbeurs voor het goede doel

5. Hoe ver staan we met de cultuurzaal. De schepen laat haar licht schijnen.
6. Egmont maakt 2018 tot een knaller.

7. Wie wordt de nieuwe o/voorzitter?

We verwijzen in het verslag naar de PPT en de slides

1. “‘k zie ou geerne en ‘k ben zot van ou”. Kies mee het thema van de Week van de
Verdraagzaamheid

OKRA heeft al in augustus vorig jaar het programma ‘de zoete oorlog van het minnen’ geboekt
voor de Week van de Verdraagzaamheid. De Raad van Bestuur vond dat eigenlijk wel een leuk
thema, mits wat bijschaven. Na een korte brainstorm werden weerhouden:
- ‘k Zie ou geirn > ‘k Sie ou geerne
- ‘k Ben zot van ou

Dit wordt voorgelegd aan de vergadering.

Beide slogans hebben hun supporters en bij handopsteking wordt met 14 tegen 9 “k Ben zot van
ou” verkozen.

De leden worden opgeroepen hun programma in te dienen. Zoals altijd, krijgen ze de stedelijke
accommodatie gratis.

2. Curator Thijs Vanderlinden brengt ons Kunst en Zwalm
Thijs geeft toelichting bij deze biënnale. Voor alle informatie verwijzen we naar www.kunst-enzwalm.be

Een beknopte samenvatting van het mooie initiatief dat o.l.v. Leeuwergemnaar Thijs
Vanderlinden terug op stapel gezet wordt na enkele jaren onderbreking:
-

Kunstroute met binnen- en buiteninstallaties tussen Michelbeke (start thv de kerk)-

Brakel, Zwalm en Zottegem langs een traject van 8 km (cirkelbeweging). Men kan dit dus
gerust te voet of per fiets afleggen. Deelnemers betalen 5 euro en krijgen hiervoor een
plannetje en een boekje met wat uitleg over de werken door de 25 geselecteerde

-

kunstenaars.

De tentoonstelling is te bezoeken inde weekends 26-27/8, 2-3/9 en 9-10/9.

Op 3/9 is er een lezing door Patrick van Caeckenberghe om 11u in de kerk van
Michelbeke.

3. Helpende handen gezocht tijdens de 11 juli-viering
De 11 juli-viering wordt in een nieuw kleedje gestoken. Naast het beiaardconcert en de
concerten in de dekenale kerk zijn er aansluitend optredens op de Markt, met Niels

Destadsbader als “top of the bill”. CC Zoetegem patroneert en lanceerde de idee om de

drankenstanden te bemannen met leden van de Cultuurraad. De leden kunnen (bv. Via een T-

shirt) hun vereniging wat exposure geven en de opbrengst gaat deels naar de Cultuurraad, deels
naar een goed doel.

De medewerking bestaat uit het bemannen van de toog. We hebben permanent 6 man nodig
die gedurende 1 of 2 uur (of meer) een handje toesteken.

Wie wil meewerken, laat dat ten laatste op 23 juni aan Danny Lamarcq weten.

4. Tweede vinylbeurs voor het goede doel
Jazz Zottegem (weekend 17-18/6) wordt in een nieuw kleedje gestoken. Een van de onderdelen
is een Muziekbeurs, georganiseerd door de Cultuurraad. Net als de vorige keer doen we een

oproep naar vinylplaten en CDs, partituren en ook tweedehandsinstrumenten. De opbrengst
gaat naar een goed doel.

De vergadering is enthousiast.
Een persbericht werd op woensdag 24/5 verspreid. Het bericht werd ook naar de leden van de
Algemene Vergadering verstuurd.
Goede doel.

We houden tijdens de Week van de Verdraagzaamheid op zondag een uurtje “plaatjes

aanvragen voor iemand die je graag ziet” in WZC Egmont. Ook de andere WZC’s zullen kunnen

meedoen. We gaan hiervoor scheep met Radio Mfm en zoeken nog een bekende radiostem. Er

moeten wel nog enkele problemen met de “streaming” opgelost worden, maar dat lijkt allemaal
niet onoverkomelijk….

5. Hoe ver staan we met de cultuurzaal? De schepen laat haar licht schijnen.
Zie slide

6. Egmont maakt 2018 tot een knaller.
Zie slides met een algemeen overzicht, maar slechts een greep uit de talrijke activiteiten die in
het “onthoofdingsjaar 2018” zullen georganiseerd worden.

Danny De Looze stelt voor een logo te onwerpen dat alle organisatoren kunnen gebruiken in

hun briefwisseling en aankondigingen. Er volgt vanuit de vergadering een grote eensgezindheid
hiervoor. Lut Roggeman suggereert iets met de E van Egmont. Men zou aan de stedelijke

academie kunnen vragen – of andere creatievelingen in dienst van de stad – om een frisogend
en hip ontwerp te maken.

Danny Lamarcq licht toe dat er in het Kasteel van Egmont een majolicategel met E-motief werd
gevonden. Een tegel vervaardigd in opdracht van Lamoraal. Misschien kan die E worden
gebruikt.

We voegen de tegel hieronder.

7. Wie wordt de nieuwe o/voorzitter?
Ruben Cassiman, voorzitter en Jurgen Goessaert, ondervoorzitter, beide afgevaardigden van een
vereniging in de Raad van Bestuur van de Cultuurraad nemen per 1 juni 2017 ontslag als lid van
de Cultuurraad.

Het huishoudelijk reglement stelt dat er bij het voortijdig wegvallen, om welke reden ook, van
een bestuurslid, in de opvolging tot het einde van het betrokken bestuursmandaat dient

voorzien te worden door een tussentijdse verkiezing. Vermits Ruben Cassiman en Jurgen

Goessaert als vertegenwoordiger van een vereniging zetelen, dient hun opvolging uit de pool
van de effectieve vertegenwoordigers van de verenigingen (afgevaardigden van private en
publieke culturele organisaties en instellingen) geregeld te worden.

Tegelijk dienen ze te worden vervangen respectievelijk als voorzitter en als ondervoorzitter. Die
worden door de Algemene Vergadering verkozen uit het nieuwe (zevenkoppige) bestuur.

De afgevaardigden werden aangeschreven met de vraag uiterlijk op 10 mei 2017 te kandideren.
Bestuur
Er kwamen 5 kandidaturen voor de Raad van Bestuur binnen:
Luc Van Laethem

Crescendo

Yana Giovanis

Humanistische Vrijzinnige Vereniging

Kenny Verbanck

Rock Zottegem

Veerle De Smet

Gezinsbond Sint-Goriks-Oudenhove

Jan Fiers

Beweging.net

Jan en Veerle zijn verhinderd.

Veerle mailde een tekst waarin ze zich voorstelt. Die wordt voorgelezen door bestuurslid
Wouter De Tandt. Daarna stellen Luc, Yana en Kenny zich voor.

Bij geheime stemming worden Yana en Veerle verkozen als bestuurslid.

Voorzitter /ondervoorzitter
Danny De Looze en Luc Van Laethem zijn kandidaat voorzitter.

Veerle De Smet en Luc Van Laethem zijn kandidaat ondervoorzitter.

Vermits Luc niet werd verkozen als bestuurslid, hebben we nog één kandidaat voorzitter en één
kandidaat ondervoorzitter.

De vergadering vindt een stemming niet nodig.

Danny De Looze is de nieuwe voorzitter; Veerle De Smet wordt de nieuwe ondervoorzitter.

Schepen Sandra De Roeck bedankt aftredend voorzitter Ruben Cassiman voor zijn inzet de

voorbije jaren én herinnert ons aan de originele vergadertechnieken die Ruben introduceerde op
de cultuurraad. Een geschenkmand met lokale producten en een warm applaus van de
aanwezigen volgde.

Danny Lamarcq

Secretaris/verslaggever
24 mei 2017.

