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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING van 

DINSDAG 12 MAART 2013 

CC Guldenberg  

Aanwezig:  
Davidsfonds Moorsele, Gezinsbond Wevelgem, Heemk. Kring De Meiboom Gullegem, Heemk. Kring Wibilinga, KWB 

Wijnberg Wevelgem, Cultuurcentrum Wevelgem, Markant Moorsele, Neos Wevelgem, Vlas Wevelgem, Schaakclub Pegasus 

Wevelgem, Volkstuin Gullegem, Molencomité ‘De Grote Macht’, ACCG, VOS Afd Lode De Boninge Wevelgem, Brassband 

Leieland Gullegem, Harmonieorkest Concordia Wevelgem, Kon. Harmonie St. Cecilia Gullegem, Kon. Fanfare Kunst Veredelt 

Gullegem, Mistral, St. Hilarius Zangkoor Wevelgem, Sursum Corda Gullegem, Fotogroep EOS, Echo Wevelgem, 

Kon.Harm.Kunst naar Vermogen Moorsele, Vander Stichele Pierre, Maes Lobke. 

 

Verontschuldigd: 
Davidsfonds Gullegem, KWB Gullegem, Rode Kruis Wevelgem, Gem. Openb. Bib. Wevelgem, Femma Wevelgem, Femma 

Moorsele, Markant Wevelgem, VIVA SVV Moorsele, VIVA SVV Gullegem, VIVA SVV Wevelgem, Bond Derde Leeftijd 

Wijnberg Wevelgem, Neos Gullegem, OKRA Gullegem, S/Plus Wevelgem, Liberale Bond van Gepensioneerden Moorsele, 

Ziekenzorg Moorsele, Ziekenzorg Wevelgem, Vlaamse Federatie Gehandicapten Wevelgem, Mannekookclub l’aille ou la 

cuisse, Wecura Wandelclub, Kampeerclub Pasar ‘De Vlaskapelle’, Wijkwerking Ter Walle, Kaartersclub Oude Pastorie, 

Groepering Oud Gevangenen 1940-1945, Gregoriusgilde Wevelgem, Jeugdharmonie Burleske, Kon. Harmonie De Eendracht, 

Toneelkring Pogen, St. Lutgarduskoor Moorsele, Theater Mikroop, Goormachtig Nicole, Lannoy Luc, Declercq Lieve, 

Callewaert Davy, Gezinsbond Gullegem, KVLV Gullegem, Landelijke Gilde Gullegem. 

 

1. Goedkeuren verslag van 28 januari 2013. 

verslag verstuurd met de uitnodiging. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Goedkeuring financieel verslag 2012. 

Financieel verslag verstuurd met de uitnodiging. 

 

Toelichting door de voorzitter Pierre Vander Stichele. 

- Overlopen van de diverse rubrieken.  Opm: bij uitgave Stenen Gedachtenissen: waarborg partytent 

gemeentebestuur is nog terug te krijgen (geen schade). 

- Ingevolge beslissing van cbs in zitting 30 januari 2013 dienen reserves van adviesraden verrekend te 

worden met de jaarlijkse toelage, rekening houdend met het door de adviesraad ingediende budget. 

Voor de organisatie van de activiteiten in het kader van 50 jaar culturele raad, werd 5.000 euro 

bekomen van het gemeentebestuur (Prijs van de cultuurverdienste & Stenen Gedachtenissen).  Dit 

saldobedrag wordt verrekend met de toelage 2013. 

- Er blijft een saldo van 759,6 € die wordt overgedragen naar 2013. 

 

→ Het financieel verslag wordt goedgekeurd. 
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3. Advies over het organiek reglement beheersorgaan cultuurcentrum (raad van bestuur 

cultuurcentrum) & 4. Advies over het organiek reglement beheersorgaan bibliotheek 

(bibliotheekraad). 

-Aanleiding agendapunten: bij het begin van iedere legislatuur dienen deze beheersorganen opnieuw 

samengesteld.  De betreffende reglementen waren aan herziening/actualisering toe. 

- Ontwerpen verstuurd met de uitnodiging.  Aan de algemene vergadering wordt advies gevraagd 

over deze ontwerpen ter voorbereiding van de gemeenteraadsbeslissing van 12 april 2013. 

- Toelichting met PowerPoint door Lobke Maes, schepen.   

De schepen stelt dat de regeling van het voorzitterschap voor de bibliotheekraad nog niet definitief is 

en eventueel gelijk gemaakt wordt met de regeling voor de raad van bestuur cultuurcentrum. 

- Geen opmerkingen vanuit de vergadering. 

→ De algemene vergadering geeft een gunstig advies voor beide ontwerpen van reglementen. 

 

5. Advies over huishoudelijk reglement culturele raad. 

-Aanleidingen agendapunt: bij het begin van iedere legislatuur dient  de culturele raad opnieuw 

samengesteld, omwille van het nieuw decreet lokaal cultuurbeleid en  gemeentedecreet waren ook 

aantal bepalingen te herschrijven.  Het huishoudelijk reglement werd ook kritisch bekeken bij de 

evaluatie van de werking van de culturele raad die door het huidige bestuur werd uitgevoerd (zie ook 

verslag vorige algemene vergadering).  Eén en ander resulteerde in een aantal voorstellen tot 

wijziging. 

- Ontwerp huishoudelijk reglement verstuurd met de uitnodiging: document met oude en nieuwe 

tekst. Aan de algemene vergadering wordt advies gevraagd over dit ontwerp ter voorbereiding van 

de gemeenteraadsbeslissing van 12 april 2013. 

- Toelichting met PowerPoint door Geert Knockaert. Hand-outs bedeeld op de vergadering. 

- Geen opmerkingen vanuit de vergadering. 

→ De algemene vergadering geeft een gunstig advies voor het ontwerp van reglement. 

 

6. Toelichting bij de verdere werkwijze hersamenstelling van de culturele raad. 

- Toelichting met PowerPoint door Geert Knockaert. Hand-outs bedeeld op de vergadering. 

- Huidige leden culturele raad dienen hun kandidatuur tot lidmaatschap in de culturele raad opnieuw 

in te dienen tegen 19 april.   

- Oproep in Infokrant naar private en publiek organisaties die nog geen lid zijn van de culturele raad 

om zich kandidaat te stellen, idem voor kandidaat  deskundigen en gecoöpteerden.  Tegen 19 april. 

- Formulieren worden bezorgd. 

- Algemene hersamenstelling van de culturele raad op 29 april (1ste algemene vergadering op basis 

van nieuw huishoudelijk reglement). 

 

7. Toelichting bij de kandidatuurstelling voor het bestuur van de culturele raad, raad van bestuur 

cultuurcentrum en bibliotheekraad. 

- Kandidatuurstelling voor het bestuur van de culturele raad in te dienen tegen 19 april (met 

toelichting & motivatie) 

- Kandidatuurstellingen voor raad van bestuur cultuurcentrum en bibliotheekraad: tegen 19 april bij 

resp. directeur CC en bibliothecaris. 
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8. Participatietraject beleidsplanning: toelichting en verslag bijeenkomst 18 februari. 

- Verslag van de bijeenkomst van 18 februari 2013 verstuurd met de uitnodiging. 

Er waren een 35-tal aanwezigen die zich bogen over het huidige lokale cultuurbeleid en ideeën 

verzamelden voor de komende beleidsperiode. 

- Toelichting door Pierre Vander Stichele, voorzitter. 

Sterkten en zwakten werden genoteerd van volgende rubrieken: evenementen en feestelijkheden; 

werking cultuurcentrum;  beeldende kunsten; cultuureducatie;  werking van de bibliotheek; erfgoed; 

verenigingsleven en vrijwilligers; werking van de culturele raad; amateurkunsten; vorming; 

ondersteuning verenigingen door communicatie;  socio-culturele infrastructuur. 

De bekomen resultaten vormen een aanzet voor de nieuwe bestuursploeg. 

- Schepen Lobke Maes wijst er op dat deze vergadering ook deel uit maakt van een ruimer 

participatietraject met o.m. een  bevraging van de inwoners (volgens steekproef). 

 

9. Tevredenheidsformulier gebruik infrastructuur cultuurcentrum. 

Toelichting door Geert Knockaert, directeur CC Wevelgem.   

Bedeling van formulieren onder de aanwezigen. 

Bedoeling is dat organisatoren/verenigingen na iedere activiteit een tevredenheidsformulier 

bezorgen in het cultuurcentrum. Het formulier zal meegestuurd worden met de bevestigingsbrief 

lokalen & bij het afhalen van sleutels.  Het formulier zal ook beschikbaar zijn op de gemeentelijke 

website (digitaal invulbaar).  

 

10. Toelichting drankafname infrastructuur cultuurcentrum. 

Toelichting door Geert Knockaert, directeur CC Wevelgem. 

Bedeling van de informatie onder de aanwezigen. 

De organisatoren/verenigingen worden ingelicht over het voornemen om onaangekondigde en 

steekproefsgewijze controles te doen op de verplichte drankafname in CC  Guldenberg, OC De Stekke 

en OC de Cerf. 

 

11. Toelagen 2013. Toelichting bij het invullen formulieren. 

- Formulieren tot aanvraag toelagen zijn opgestuurd en worden ingewacht tegen 15 maart. 

- Toelichting door Geert Knockaert bij het invullen van zgn.  formulier ‘verklaring’. 

 

12. Vragenlijst over de werking van de culturele raad. 

De leden kregen een vragenlijst toegestuurd over de werking van de culturele raad.  Resultaten 

zullen door het nieuwe bestuur besproken worden en verwerkt worden. 

Op de algemene vergadering werd een laatste kans geboden om de vragenlijst in te vullen. 

 

13. Komende activtiteiten. 

- WAK-tentoonstelling: opening op zaterdag 27 april om 17u.; tentoonstelling loopt tot en met 

zondag 12 mei. 

- Tentoonstelling Aller Retour: flyer bedeeld op de vergadering. 

- 11-juli-viering op 11 juli in CC Guldenberg.  Programma nog niet gekend. 

 

Verslag: Geert Knockaert 


