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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING van MAANDAG 20 FEBRUARI 2017 

OC De Stekke. 

 
Aanwezig:  
Davidsfonds Wevelgem, Gezinsbond Gullegem, Gezinsbond Moorsele, Gezinsbond Wevelgem, KWB 
Gullegem, KWB Moorsele, KWB Centrum Wevelgem, KWB Wijnberg Wevelgem, Landelijke Gilde 
Gullegem, Landelijke Gilde Moorsele, Wijkcomité Ter Walle, Gem. Openbare Bibliotheek, Femma 

Gullegem, Femma Wevelgem, KVLV Gullegem, KVLV Moorsele, KVLV Wevelgem, Neos Gullegem, 
Neos Wevelgem ,Okra Gullegem, Okra Wevelgem, S/plus Wevelgem, Samana Moorsle, Samana 

Gullegem, De Vlasvink, Tuinhier Gullegem, Tuinhier Moorsele, Tuinhier Wevelgem, Schaakclub 
Pegausus, Wecura Wandelclub, Brassband Leieland, Kunst Veredelt, Fotogroep Eos, Kunst naar 
Vermogen, Sursum Corda, Hoger Op Moorsele, Sint-Hilarius zangkoor, ’t Neerdak, Toneelkring 
Pogen, Harmonie Burleske, Harmonieorkest Concordia, W.A.T. op Scène Wevelgem, Wibilinga, 
Pierre Vander Stichele, Luc Lannoy, Geert Houtteman. 

 
Aanwezig als waarnemer: Knockaert Geert (coördinator vrije tijd). 
 
Verontschuldigd:. 
Curieus Wevelgem, Rode Kruis Wevelgem, Unizo Wevelgem, Moorsele Onderneemt, 
Cultuurcentrum Wevelgem, Markatn Wevelgem, Viva SVV Gullegem, Bond Derde Leeftijd Wijnberg, 
S/Plus Moorsele, Vlaamse Actieve Senioren Wevelem, ACCG, Orde van de Vlaskapelle, De 

Stekselorde Moorsele, Gregoriusgilde, Sint-Cecilia, De Lustige Slijters, Mistral, De Meiboom, 
Molencomité De Grote Macht, Lobke Maes (schepen), Lieven Vervenne. 

 

1. Goedkeuren verslag van 21 november 2016. 
Het verslag werd bezorgd aan alle leden. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Werkingsverslag en financieel verslag 2016. 
Document vooraf bezorgd aan de leden. In bijlage bij dit verslag. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
3. Toelichting wijziging subsidiereglement voor lokale verenigingen uit het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk. 
Toelichting door Geert Knockaert, coördinator vrije tijd. Nieuw reglement werd ter beschikking 
gesteld op de vergadering. 
Het subsidiereglement dateert van 2005 en was toe aan een evaluatie. De bijsturing gebeurde in 
nauw overleg met de culturele raad. De wijzigingen werden reeds voorgesteld op de algemene 
vergadering van 17 november 2015 (met gunstig advies) maar de goedkeuring door de 
gemeenteraad gebeurde pas in december 2017 wegens afstemming op de wijzigingen in de 
subsidiereglementen voor sport- en jeugdverenigingen. Er werd een gunstig eindadvies gegeven door 
de culturele raad op 29 november 2016. 
 
De belangrijkste wijziging houdt in dat de vroegere, ongenuanceerde en uniforme puntentoekenning 
van 500 punten voor activiteiten waarbij beroep wordt gedaan op een externe persoon of 
gezelschap, wordt vervangen door een verrekening van de kostenbesteding bij deze activiteiten. De 
subsidieberekening moet dan een betere weerspiegeling inhouden van de reële kostenfactoren. 
  
Er worden nieuwe formulieren voor de subsidieaanvraag ter beschikking gesteld. 
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Opmerking: de wijziging betreft enkel de verenigingen uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk. De 
regeling voor de verenigingen uit de amateurkunsten blijft ongegewijzigd. 
 
De subsidieaanvragen voor 2017 worden ingewacht tegen 1 april 2017. De formulieren waarop de 
aanvraag dient te gebeuren worden verstuurd in de komende weken. Idem voor de aanvragen van 
verenigingen uit de amateurkunsten. 
 
Verenigingen die vragen of problemen hebben, kunnen een afspraak maken voor het invullen van de 
formulieren. 
 
In antwoord op vragen uit de vergadering: 
- de activiteiten waarbij beroep wordt gedaan op een externe persoon of gezelschap komen ook in 
aanmerking voor puntentoekenning (100 punten per activiteit) ook al werden onkosten vor deze 
activiteiten opgegeven. Beide zijn dus combineerbaar in de aangifte. 
- het beschikbare krediet voor subsidie blijft ongewijzigd, er blijft evenveel geld te verdelen als 
voorheen. 
- bij samenwerking tussen verenigingen zal slechts 1 vereniging de kosten kunnen indienen in de 
subsidieaanvraag. De samenwerkende verenigingen mogen wel elk de activiteit aangeven voor de 
puntentoekenning. 
 
4.Kennisgeving van de adviezen van de culturele raad aan het gemeentebestuur. 
 
4.1. Eindadvies over het subsidiereglement voor lokale verenigingen uit het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk. 
Het advies werd gevolgd. Het subsidiereglement werd door de gemeenteraad van 9 december 2016 
goedgekeurd. Zie punt 3. 
 
4.2. Cultuurtrofee. 
Op de gemeenteraad van 11 maart 2016 werd door de Groen-fractie voorgesteld om jaarlijks een 
Cultuurtrofee uit te reiken naar analogie van de jaarlijkse huldiging van de sportlaureaten. Dit 
voorstel werd voor advies overgemaakt aan de culturele raad. 
* De culturele raad wenst volgend advies te geven: 
'De culturele raad gaat akkoord met de organisatie van een 2-jaarlijkse, één en ondeelbare 
cultuurprijs, die bestaat uit een geldprijs en die wordt toegekend aan een natuurlijk persoon 
woonachtig te Wevelgem of aan een Wevelgemse vereniging, instelling of groep die in de 
beschouwde periode een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd en/of zich verdienstelijk heeft 
gemaakt op cultureel vlak. Onder cultuur wordt verstaan: architectuur, beeldende kunst, erfgoed, 
multimedia, literatuur en poëzie, podiumkunsten, wetenschappen, design & ontwerp, sociaal-
cultureel werk. De kandidaten worden voorgedragen. De voordracht wordt gemotiveerd en is 
mogelijk door iedere burger woonachtig te Wevelgem of door een Wevelgemse vereniging, instelling 
of groep. Een jury bestaande uit 2 leden van het bestuur van de culturele raad, 4 externe leden en 1 
lokale ambtenaar kiest de laureaat op basis van de ingediende motivaties (kwalitatieve criteria). De 
jury heeft het recht om geen laureaat aan te duiden. De cultuurprijs kan slechts 1x aan dezelfde 
laureaat toegekend. De cultuurprijs wordt uitgereikt naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie van 
de culturele raad'. 
* Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 november 2016: 
‘Neemt kennis van het advies van de culturele raad van 25 oktober 2016. Volgt het advies van de 
culturele raad om een cultuurprijs uit te reiken. Vraagt aan mevrouw Lobke Maes, schepen van 
cultuur, om verder te overleggen met de culturele raad rond de precieze modaliteiten, in functie van 
het opstellen van een reglement.’ 
* Bestuur van de culturele raad zal in de loop van het jaar de modaliteiten rond de uitreiking van een 
cultuurtrofee uitwerken. De eerste uitreiking wordt voorzien in het voorjaar van 2018. 
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4.3. Funerair erfgoed. 
* De culturele raad bezorgde het gemeentebestuur volgend advies: 
‘De culturele raad hecht belang aan het behoud van funerair erfgoed op de begraafplaatsen en 
kerkhoven. Dit funerair erfgoed is op lange termijn met verdwijnen bedreigd. Telkens een 
grafconcessie ten einde loopt, wordt de grafzerk na enige tijd verwijderd door het gemeentebestuur. 
Langzaam gaat op deze manier ieder jaar een deel van het erfgoed en de lokale geschiedenis 
verloren. Binnen enkele decennia zal men zich nog nauwelijks kunnen voorstellen hoe een 
begraafplaats en de grafzerken er uitzagen in de 20ste eeuw. 
De culturele raad stelt voor om: 
1° Een inventaris op te stellen van waardevolle graven op de begraafplaatsen Wevelgem 
(Menenstraat), Gullegem en Moorsele.  
2° Op deze begraafplaatsen een deel af te bakenen waar waardevol funerair erfgoed kan behouden 
blijven. 
De culturele raad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen of men principieel kan 
akkoord gaan met dergelijk opzet en concept. 
Bij een positief antwoord zal de culturele raad een meer verfijnd voorstel indienen per begraafplaats, 
beginnend met de begraafplaats Menenstraat.’ 
* Het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 11 januari 2017, stemt principieel in met 
het voorstel van de culturele raad om een inventarisatie te maken van waardevolle graven op de 
gemeentelijke begraafplaatsen (Wevelgem-Menenstraat, Gullegem, Moorsele) en met het 
conceptvoorstel om een deel van deze begraafplaatsen af te bakenen waar waardevol funerair 
erfgoed behouden kan blijven. Verzoekt de culturele raad om deze ideeën verder uit te werken per 
begraafplaats en een inventaris voor te bereiden. De culturele raad kan daarbij een beroep doen op 
de beschikbare informatie bij de dienst burgerzaken (begraafplaatsen). 

 

5. Terugblik feestjaar Gullegem 950. 

Terugblik aan de hand van een powerpoint: aanpak en overzicht van activiteiten. 

Het activiteitenprogramma kwam voort uit volgende aanpak: 

1. Nadruk in het programma op eigentijdse beleving; 2. Breed spectrum: niet allen feest maar ook 

cultuur, sport, milieu, lokale economie en welzijn; 3. Verscheidenheid van doelgroepen: alle 

leeftijden, inwoners en verenigingen, …; 4. Gemeentelijk programma beperkt tot enkele 

grootschalige manifestaties zodat er veel ruimte bleef voor een veelheid van plaatselijke initiatieven 

van onderuit; 5. Programma ondersteund door sterke communicatie: zichtbaar in straatbeeld, 

ondersteuning van initiatieven van verenigingen, betrokkenheid. 

 

6. Rondleidingen voor verenigingen in de bibliotheek. 

Toelichting door Chris Dewulf, bibliothecaris. 

Verenigingen die dat wensen, krijgen de kans om kennis te maken met de nieuwe Bib in het park 

(gratis rondleiding achter de schermen, presentatie van collectie en nieuwigheden op maat). 

Rondleidingen zijn mogelijk op weekdagen in de namiddag vanaf 14 uur, in de late namiddag vanaf 

17u.30 of ’s avonds vanaf 19u.30. Niet op zaterdag of zondag. 

Aanvragen kan via bibliotheek@wevelgem.be of 056 43 35 40. 

 

7. Verenigingen op de gemeentelijke website. 

Op de website van de gemeente Wevelgem worden de culturele verenigingen vermeld. Deze 

vermelding was vatbaar voor verbetering en werd nu op punt gesteld. Alle verenigingen worden 

verzocht hun eigen gegevens nog eens na te zien.   

mailto:bibliotheek@wevelgem.be
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WERKINGSVERSLAG 2016 & FINANCIEEL VERSLAG 2016 

1. WERKINGSVERSLAG 2016. 

 

Uitgebrachte adviezen:  

nieuwe procedure nieuwe straatnamen / behoud kapel bij afbraak woningen Menenstraat 10 / 

uitreiking jaarlijkse Cultuurprijzen / funeraire relicten rondom Sint-Hilariuskerk / gedachtenis 

gebroeders Vansteenkiste (vlas) / problematiek Molen De Grote Macht / problematiek huisvesting 

FAS-expo / conceptnota funerair erfgoed / eindadvies subsidiereglement lokale verenigingen sociaal-

cultureel volwassenenwerk. 

 

1.1. Bijeenkomsten van de algemene vergadering. 

Bijeenkomsten op 14 maart  en 21 november 2016. Nieuwjaarsreceptie in Bib in het park, 18 januari. 

Agendapunten: 

bestuursverkiezingen; werkingsverslag en financieel verslag 2015; toelichting bij activiteiten culturele 

raad in 2016; aankondiging diverse activiteiten; actualisatie ledenlijst; budget culturele raad 2017 en 

vooruitblik activiteiten 2017; stand van zaken feestjaar Gullegem 950; uitrol UiTPAS; digitaal platform 

amateurkunsten; bestuursbarometer; kennisgeving adviezen culturele raad. 

Nieuwe leden:  Aquatropica Wevelgem. 

 

1.2. Bijeenkomsten bestuur culturele raad. 

In de algemene vergadering van 14 maart 2016 werd het bestuur hersamengesteld (volgens 

huishoudelijk reglement): Pierre Vander Stichele (voorzitter), Luc Lannoy (ondervoorzitter), Geert 

Houtteman, Bernard Lewyllie, Hans Masschelein, Caroline Mullie, Bruno Vanmarcke, Frank Van Raes, 

Lieven Vervenne (bestuursleden). 

Bestuursbijeenkomsten op 26 januari, 23 februari, 5 en 26 april, 1 juni, 23 augustus, 27 september, 

25 oktober en 29 november 2016. 

Agendapunten: 

financieel verslag en budget; bespreking beslissingen college van burgemeester en schepenen 

betreffende culturele aangelegenheden; aanvragen tot lidmaatschap;  voorbereiden algemene 

vergaderingen en bestuursverkiezingen; taakafspraken en evaluaties activiteiten; uitrol UiTPAS; 

opvolging vergaderingen van werkgroepen (11-juli, Theaterlokaal,11-novemberherdenkingen) en 

commissies (commissie erfgoed & amateurkunsten); verslaggeving vanuit werkgroep beeldende 

kunst en erfgoedcel; voorbereidingen omtrent feestjaar Gullegem 950; verenigingen op de 

gemeentelijke website; engagementsverklaring verenigingen Zorgzaam Gullegem; Week van het 

Nederlands; brochure Advies-GPS; vertegenwoordiger in milieuraad; bestuursbarometer; uitbrengen 

adviezen aan gemeentebestuur (zie hoger); … 
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1.3. Bijeenkomsten erfgoedcommissie. 

Bijeenkomsten op 1 juni, 20 september en 25 oktober 2016. 

Besproken punten: 

beslissingen van het college van burgemeester en schepenen inzake erfgoedaangelegenheden; 

voorbereiding adviezen erfgoed (zie hoger);  verslaggeving uit regionale vergaderingen erfgoed. 

 

1.4. Bijeenkomsten commissie amateurkunsten. 

De commissie werd voor het eerst bijeengeroepen op 23 februari (=startvergadering). 

Bijeenkomsten op 23 februari, 26 april en 18 oktober 2016. Werkvergaderingen omtrent digitaal 

platform amateurkunsten. 

Besproken agendapunten: 

beslissingen van het college van burgemeester en schepenen inzake amateurkunsten; digitaal 

platform; nieuws uit steunpunten, regionale werkingen, …; vernieuwende initiatieven inzake lokale 

amateurkunsten; instap amateurkunstenverenigingen in UiTPAS; voorbereiding adviezen: jaarlijkse 

Cultuurtrofee. 

 

1.5. Overzicht activiteiten culturele raad (eigen of in samenwerking). 

9 april  Quiz Gullegem 950 
 

15 april – 24 april  Expo Gesman & Carlos Caluwier. Dwarsschuur. I.s.m. CC Wevelgem. 
 

29 april-15 mei  Tentoonstelling in OC de Cerf in kader van de Week van de Amateurkunsten 
i.s.m. CC Wevelgem 

30 april Theaterlokaal te Gullegem (theaterwandeling).  Gullegem 950. 
I.s.m. alle lokale toneelverenigingen.  

11 juli Lezing  ‘Vloms of Nederlands, voor welke taal heeft Vlaanderen gevochten?’ 
door Mia Doornaert. Dwarsschuur Gullegem. 

11 september Open Monumentendag. Fietstocht met als thema ‘Kapellen en kruisbeelden te 
Gullegem en Moorsele’. I.s.m. erfgoedcel en milieudienst. 

September -
december 

Gullegem Beletterd in kader van Gullegem 950. Gedichtenproject. 

22 oktober – 6 
november  

Expo Helena Lemonier ‘A Story that was’t’. Bib in het Park. I.s.m. CC en Bib 
Wevelgem. 

11 november 11-novemberherdenkingen te Gullegem, Moorsele en Wevelgem 
 

15 november Infoavond ‘Mijn gemeente verzekerd’ door Robbe van Bogaert, consulent 
Eventsure. I.s.m. gemeentebestuur. 

26 november- 11 
december  

Expo Korneel Avijn ‘Flow of Consiousness’. Bib in het Park. I.s.m. CC en Bib 
Wevelgem. 
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2. FINANCIEEL VERSLAG 2016. 

Via krediet gemeente Uit In 

Dranken nieuwjaarsreceptie 2016 273,19  

Uitnodigingen tentoonstellingen WAK 2015+2016, Gesman-Caluwier, 
Lemonnier, Avijn 

1151,08  

Dranken vergaderingen + levering broodjes 98,80  

Levering infoboekjes Advies-GPS 85,00  

11-juli-viering: voordracht, advertenties, uitnodiging, materialen, 
broodjes 

1528,02  

Frankeerkosten culturele raad 297,11  

Gullegem Beletterd: copie, opmaak klevers 327,26  

Diversen 100,00  

Via kas   

Bankkosten 33,00  

Toelage gemeente 2015   500,00 

Toelage gemeente 2016  500,00 

Educatieve uitstap Lessines ‘Notre Dame à la Rose’ 174,00  

Onkosten nieuwjaarsreceptie 2016 164,52  

Drankrekeningen gemeentebestuur 106,74  

Gebruik Dwarsschuur en audio 11 juli 105,63  

Toelage Vlaanderen Feest! 11 juli  170,00 

 

Besproken en goedgekeurd bestuursvergadering culturele raad 1 februari 2016. 

 

 

 


