VERSLAG ALGEMENE VERGADERING van MAANDAG 21 NOVEMBER 2016
CC Guldenberg
Aanwezig: Davidsfonds Gullegem, Davidsfonds Moorsele, Davidsfonds Wevelgem, Gezinsbond Gullegem, Gezinsbond
Wevelgem, Gezinsbond Moorsele, KWB Gullegem, Wijkcomité Ter Walle, Femma Moorsele, Femma Wevelgem, Moorsele
onderneemt vzw, Viva SVV Wevelgem, VVW Brug Con Tempo, Neos Gullegem, Neos Wevelgem, Okra Wevelgem, S/Plus
Moorsele, Vlaamse Actieve Senioren Wevelgem, Samana Moorsele, Samana Wevelgem, Samana Gullegem, ACCG, De
Vlaamse Zangers, Tuinhier Gullegem, Tuinhier Wevelgem, Tuinhier Moorsele, Schaakclub Pegasus, Spellenclub 13, Wecura
Wandelclub, Fotogroep Eos, Koor Echo, Kunst naar Vermogen, Gregoriusgilde, Sint-Cecilia, Sint-Hilarius zangkoor, ’t
Neerdak, Pogen, WAT op Scène, Concordia, De Meiboom, Wibilinga, De Grote Macht, Pierre Vander Stichele, Luc Lannoy,
Lieven Vervenne, Geert Houtteman.
Aanwezig als waarnemer: Lobke Maes (schepen), Knockaert Geert (coördinator vrije tijd).
Verontschuldigd:.Curieus Wevelgem, De Stekselorde Moorsele, FAS, De Eendracht, Kunst Veredelt, KWB Wijnberg,
Landelijke Gilde Gullegem, VIEF Seniorenknooppunt, CC Wevelgem, Bib Wevelgem, Okra Gullegem, Orde van de
Vlaskapelle, Rode Kruis Wevelgem, Sint-Lutgardiskoor, Unizo Gullegem, Viva-SVV Gullegem, Unizo Wevelgem, Aquatropica,
Hoger Op Moorsele, Burleske, Mistral, KVLV Wevelgem.

1. Instappen door verenigingen in UiTPAS.
Toelichting aan de hand van een powerpoint door Sanne Loncke, stafmedewerker vrije tijd, o.m.
verantwoordelijk voor de uitrol van de UiTPAS zuidwest. Hand-outs ter beschikking gesteld op de
vergadering.
In de maand september 2015 werd de UiTPAS beschikbaar in onze regio. Er zijn momenteel al zo’n
1.500 Wevelgemnaren in het bezit van een UiTPAS-kaart. In eerste instantie stapten de
gemeentelijke vrijetijdsdiensten in in dit programma. Het is de bedoeling dat in de loop van de
komende maanden ook verenigingen en particuliere organisaties de UiTPAS gaan aanbieden.
Verenigingen die wensen toe te treden tot UiTPAS, kunnen zich melden bij
sanne.loncke@wevelgem.be.
Aanvullende informatie door schepen Lobke Maes:
- de kansentarief voor mensen in armoede wordt enkel toegekend door het OCMW en is afhankelijk
van voorwaarden;
- er zal aan de gemeenteraad worden voorgesteld om een financiële tegemoetkoming te voorzien
voor verenigingen die toetreden tot de UiTPAS-werking. Hierop wordt in een volgende algemene
vergadering op terug gekomen.
2. Goedkeuren verslag algemene vergadering van 14 maart 2016.
Verslag bezorgd met de uitnodiging. Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Nieuwe leden in de algemene vergadering.
Werd als nieuw lid in de algemene vergadering opgenomen: Aquatropica Wevelgem.
Naamswijzigingen: Samana (voorheen Ziekenzorg, 3 afdelingen) + VIEF Seniorenknooppunt
(voorheen LBV Wevelgem-Moorsele).

4. Coöptatie van lid in de algemene vergadering.
De heer Geert Houtteman stelde zich schriftelijk kandidaat om als lid te worden gecoöpteerd in de
algemene vergadering.
→ De vergadering gaat akkoord met de coöptatie.
5. Voorstel van budget en activiteitenprogramma culturele raad 2017.
Document bezorgd met de uitnodiging. Toelichting door de voorzitter.
Het voorstel werd al bezorgd aan het gemeentebestuur onder voorbehoud van goedkeuring door de
algemene vergadering.
→ De vergadering stemt in met het voorstel van budget en activiteitenprogramma 2017 zonder
opmerkingen.
6. Kennisgeving adviezen culturele raad aan het gemeentebestuur.
6.1. De culturele raad gaf advies over de nieuwe procedure tot toekenning van nieuwe straatnamen.
Het gemeentebestuur volgde in het advies van de culturele raad.
Indien het noodzakelijk is om een nieuwe straatnaam toe te kennen, zal de culturele raad gevraagd
worden om een advies te geven (voorafgaandelijk advies). De gemeenteraad beslist tot voorlopige
aanvaarding. In het daaropvolgend openbaar onderzoek zal de culturele raad een tweede keer om
advies worden gevraagd.
De tekst van het advies over de procedure werd bezorgd met de uitnodiging.
6.2. Adviesvraag van het gemeentebestuur over behoud kapel bij afbraak woning Menenstraat 10.
De tekst van het advies van de culturele raad werd meegestuurd met de uitnodiging. Het advies werd
voorbereid in de commissie erfgoed van de culturele raad.
De culturele raad adviseerde om de kapel te recupereren, te verplaatsen en te integreren in de
nieuwe muur met de woning Menenstraat 12. Het gemeentebestuur nam hierin nog geen beslissing.
7. Voorstel tot digitaal platform voor amateurkunstverenigingen (commissie amateurkunsten).
Toelichting door de heer Luc Lannoy.
Voorstel tot de opstart van een digitaal platform voor de sector amateurkunsten. Eerste stap wordt
de aanmaak van een besloten groep op facebook waarbij informatie tussen de verenigingen
onderling en tussen verenigingen en culturele raad wordt uitgewisseld. In een tweede fase zou er
publieke pagina aangemaakt worden met een kalender van AK-events.
De uitwerking wordt toevertrouwd aan de leden van de commissie amateurkunsten. Er dient
aandacht te gaan naar informatieverspreiding aan niet-facebookgebruikers (waarbij weg kan
getoond naar veilig profiel).
8. Bestuursbarometer: ‘Hoe ver staat jouw organisatie in goed bestuur?’.
Document verstuurd met de uitnodiging. Is een nuttig instrument voor verenigingen die hun eigen
werking eens willen evalueren.
Volgende bijeenkomsten:
- nieuwjaarsreceptie op 16 januari
- algemene vergadering op 20 februari

