VERSLAG ALGEMENE VERGADERING van
DINSDAG 17 DECEMBER 2013
CC Guldenberg
Aanwezig:
Curieus Wevelgem, Davidsfonds Moorsele, Davidsfonds Wevelgem, Gezinsbond Moorsele, KWB
Gullegem, KWB Wijnberg Wevelgem, Landelijke Gilde Gullegem, Landelijke Gilde Moorsele, Liberale
Bond voor Volksontwikkeling Wevelgem-Moorsele, Natuurpunt Afdeling Wevelgem-Menen,
Cultuurcentrum Wevelgem, Femma Gullegem, Femma Moorsele, KVLV Gullegem, KVLV Moorsele,
Viva SVV Wevelgem, VVW "Brug" Con Tempo, Neos Gullegem, Neos Wevelgem, Okra Gullegem, Okra
Wevelgem, S/Plus Moorsele, Vlaamse Actieve Senioren, Ziekenzorg CM Wevelgem, Ziekenzorg
Moorsele, ACCG - American & Custom Club Gullegem, De volkstuin Wevelgem, De volkstuin
Gullegem, Spellenclub 13, Brassband Leieland, Fanfare Kunst Veredelt, Fotogroep Eos, Gemengd
Koor Echo, Gregoriusgilde Wevelgem, Kon. Harm. Kunst naar Vermogen Moorsele, Kon. Harmonie De
Eendracht, Kon. Koor Sursum Corda, Kon. Rederijkerskamer De Lustige Slijters vzw Gullegem, St.
Hilarius zangkoor, Toneelgroep 't Neerdak - 't Huizeke vzw, Toneelkring Pogen, VZW Concordia
Wevelgems Harmonieorkest, vzw Mistral, Heemkundige kring Wibilinga, Molenvereniging De Grote
Macht vzw, Vander Stichele Pierre, Declerq Lieve, Maes Lobke.
Verontschuldigd:
Gezinsbond Wevelgem, Rode Kruis Wevelgem, Unizo Gullegem, Unizo Wevelgem, Bibliotheek
Wevelgem, Femma Wevelgem, KVLV Wevelgem, Markant Wevelgem, Viva SVV Gullegem, S/Plus
Wevelgem, Schaakclub Pegasus, Wevelgemse Postzegelkring, VOS Lode de Boninge, Kon. Harmonie
Sint Cecilia Gullegem, VZW Burleske, Heemkundige kring 'De Meiboom' , Flanders Aviation Society,
Lannoy Luc, Callewaert Davy
Wecura wandelclub, Gezinsbond Gullegem, Sint-Lutgardiskoor Moorsele.
1. Goedkeuren verslag van 29 april.
Verslag verstuurd aan de leden per mail op 15 mei 2013.
Verslag wordt goedgekeurd.
2. Beleidsdoelstellingen van het gemeentebestuur 2014-2019 (wat betreft luik cultuur).
Toelichting door mevr. Lobke Maes, schepen van cultuur, aan de hand van een powerpoint.
Doelstellingen:
- vernieuwde bibliotheek;
- stimuleren van vrijwilligers en verenigingen;
- gemeente van evenementen;
- werking cultuurcentrum;
- responsabilisering gebruikers gemeentelijke infrastructuur;
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- planmatig onderhoud van gebouwen;
- aantrekkelijkheid centra verhogen;
- aanbod kunstonderwijs;
- intergemeentelijke samenwerking;
- wielerband met Europese steden;
- verder zetten toeristisch programma;
- kunstbeleid verder ontwikkelen;
- aandacht voor jeugdcultuur;
- steun aan erfgoed (beleving & bewaren).
3. Toelichting bij toelagereglement ‘gemeenschapsvorming’.
Toelichting door mevr. Lobke Maes, schepen van cultuur, aan de hand van een powerpoint.
Dit reglement is een wijziging van het vroegere reglement ‘bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten,
wijk- en buurtinitiatieven’ uit 2008. De wijziging werd goedgekeurd in de gemeenteraad 13.12.2013.
- bijsturing na 5 jaar toepassing voor vernieuwende of bijzondere projecten;
- toevoeging van rubrieken ‘recurrente evenementen’ & kwalitatieve kleinschalige muziek- of
kunstbeleving;
- toelagen mogelijk voor erfgoedbelevingsprojecten;
- toelagen blijven mogelijk voor jaarfeesten, jubilea verenigingen en buurt- en wijkfeesten.
Het reglement is raadpleegbaar op de gemeentelijke website.
4. Toelichting bij wijziging gebruikersreglement sociaal-culturele infrastructuur en polyvalente zaal
Porseleinhallen.
Toelichting door mevr. Lobke Maes, schepen van cultuur, en dhr. Geert Knockaert, diensthoofd
cultuur, aan de hand van een powerpoint.
De wijziging werd goedgekeurd in de gemeenteraad 13.12.2013.
Uitgangspunten:
Het ter beschikking stellen van lokalen is een belangrijke vorm van gemeentelijke steun aan
verenigingen en organisatoren. De kosten voor energie, personeel, dagelijkse onderhouds- en
werkingskosten gebouwen, … liggen immers veel hoger dan de ontvangsten uit de verhuur aan
organisatoren.
- Uit een vergelijking van tariefreglementen van gemeenten uit het arrondissement is alvast gebleken
dat de Wevelgemse tarieven globaal eerder laag lagen.
- de verhouding kosten/ontvangsten komt onder druk te staan omdat tarieven grosso modo in jaren
gelijk gebleven zijn terwijl kosten (bijvoorbeeld energie) stegen. De gemeente Wevelgem stelt veel
gebouwen ter beschikking zodat het kostenplaatje oploopt.
Tijd dus voor bijsturing van de tarieven zonder drastisch te verhogen. De tarieven werden evenwel
niet gemakshalve lineair verhoogd. Het idee werd gevolgd om kostenparameters in te bouwen bij de
vergoeding voor zalengebruik. Waar voorheen een forfaitaire eenheidsprijs werd gehanteerd, wordt
voorgesteld om voortaan het aantal uren effectief gebruik van lokalen, het aantal uren inzet van
techniekers en het gebruik van materiaal volgens een prijslijst aan te rekenen. De prijzen worden
dus genuanceerd naar soort activiteit (met grotere of kleinere kost voor gemeente). Activiteiten met
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veel energieverbruik en grote bezetting van lokalen zullen verhoudingsgewijs meer bijdragen dan
kleinere activiteiten. Op deze wijze worden organisatoren geresponsabiliseerd en bewuster gemaakt
van de kosten voor de gemeente. Dit moet uiteindelijk leiden tot een optimaler, zuiniger en
duurzamer gebruik van de gemeentelijke infrastructuur.
Commerciële en niet-Wevelgemse organisatoren betalen hogere, kostendekkende tarieven.
Er komt ook wijziging in de modaliteiten van aanvragen voor reservaties. Het systeem van
voorafname door verenigingen met activiteiten op een ‘vaste datum’ vervalt en wordt vervangen
door het voorzien van aanvraagperiodes naar soort activiteiten en soort organisatoren.
Informatieverstrekking.
Toelichting reglement op maandag 13 januari in OC De Stekke om 19u.30 voor alle gebruikers van de
gemeentelijke sociaal-culturele infrastructuur. (Om 19 uur is er toelichting bij de wijzigingen in de
algemene politieverordening (APV)).
In de loop van de maand januari komt tevens alle informatie beschikbaar op gemeentelijke website
en cultuurcentrum en via mailing (post en/of e-mail). Tevens wordt calculator beschikbaar.
Praktisch voor komende weken:
- toepassing van het nieuw reglement voor alle aanvragen ingediend vanaf 15.12.2013;
- nieuwe aanvragen activiteiten in 2014: mogelijk, liefst schriftelijk en graag via formulier;
ondertekende bevestiging terug te bezorgen in CC;
- aanvraagperiodes voor 2015 en daaropvolgende jaren: communicatie volgt.
- nieuwigheden: lokalenbezetting wordt raadpleegbaar in loop van 2014 op gemeentelijke website &
aanvragen via website ‘in het systeem’ mogelijk.
Het reglement zal te raadpleegbaar zijn op de gemeentelijke website.
Vragen uit de vergadering.
- Welke criteria zullen gehanteerd worden bij de toekenning van gevraagde data?
Antwoord: er zal rekening gehouden worden met optimaal gebruik van infrastructuur (o.m.
verwachte opkomst en zaalcapaciteit), voorrang gegeven aan activiteiten toegankelijk voor iedereen
boven bijvoorbeeld ledenvergaderingen, aan podiumactiviteiten boven bijvoorbeeld ‘etingen’, … De
aanvragen worden in het schepencollege beslist op advies van de raad van bestuur van het
cultuurcentrum (waarin helft vertegenwoordigers van de gebruikers).
- Zullen periodiek terugkerende activiteiten van verenigingen niet meer kunnen, vb maandelijkse
activiteit van ouderenvereniging?
Antwoord: dergelijke activiteiten vinden plaats in de week. De kalenderoefening is er vooral één
voor activiteiten in het weekend.
- Mag gevreesd worden voor grote verschuivingen van data voor verenigingen?
Antwoord: verwachting is dat er voor meeste verenigingen geen noemenswaardige veranderingen
zullen zijn maar nieuwe systeem laat toe om aan beter kalendermanagement te doen (vb. betere
spreiding van activiteiten) en nieuwe waardevolle activiteiten hun plaats op de kalender te laten
vinden.
- Verenigingen kunnen tevredenheidsformulieren indienen. Wat gebeurt daarmee? De indiener
krijgt soms geen info over de verdere behandeling.
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Antwoord: de tevredenheidsformulieren worden wel degelijk opgevolgd. Een werkpunt is wel om de
indieners op de hoogte te houden en een (voorlopig) antwoord te bezorgen.
5. Oprichten van commissies binnen de culturele raad.
Het bestuur wenst volgende commissies op te richten:
a) commissie communicatie (toegankelijker maken informatie voor verenigingen via digitale
platformen; stimuleren ervaringsuitwisselingen tussen leden; werking verenigingen ontsluiten, …)
b) commissie erfgoed
c) commissie amateurkunsten
Alle leden zullen nog uitnodiging krijgen om deel te nemen aan deze commissies. De commissies
worden opengesteld voor alle geïnteresseerden.
6. Activiteiten van de culturele raad voor 2014-2016.
Het bestuur van de culturele raad wenst volgende werkgroepen op te richten:
a) werkgroep 11-juli-viering;
b) werkgroep ‘11-november-viering herdacht’;
c) werkgroep 800 jaar Guldenbergabdij (2014)
d) werkgroep activiteiten 2015
e) Werkgroep Gullegem 900 jaar (2016)
Alle leden zullen nog uitnodiging krijgen om deel te nemen aan deze werkgroepen. De werkgroepen
zijn ook toegankelijk voor niet-leden van de culturele raad.
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7. Begroting/budget culturele raad 2014. Vastlegging.
Het bestuur stelt aan de algemene vergadering voor 2014 volgend budget voor:
Item
Organisatie van een 11-juli-viering

Bedrag
1.250 €

11-november herdacht 2014

gemeente

Openingsactiviteit 800 jaar Guldenbergabdij & voorstelling boek

750 €

Project(en) 14-18 en erfgoedinitiatieven

gemeente

Vormingssessie voor verenigingen (vzw-wetgeving, vrijwilligerswerk,
geluidsnormen, …
Begeleidingstraject Verenigde Verenigingen (vormings- en begeleidingspakket
voor lokale adviesraden rond lokale participatie)
Drukwerk tentoonstellingen en Week van de amateurkunsten i.s.m. CC

gemeente
2.000 €
1.000 €

Algemene vergaderingen: traktaten, nieuwjaarsdrink, …

600 €

Administratieve kosten, diversen, …

600 €

Totaal
Dit is zelfde bedrag als vorige jaren.

6.200 €

De algemene vergadering hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.
8. Info-avond vzw-aansprakelijkheid op 27 februari 2014.
Bedoeld voor alle verenigingen (ook sport- en jeugd, buurt- of wijkcomité’s, …)
Vooraf inschrijven omwille van praktische redenen.
Info-avond georganiseerd door het gemeentebestuur m.m.v. VSDC (Vlaamse studie- en
documentatiecentrum voor vzw’s)
9. Vergaderdata in het voorjaar 2014.
- 13 januari, 19u. toelichting APV en 19u.30 toelichting gebruikersreglement
- 18 januari, namiddag onthulling beeld Linda Molleman op begraafplaats Wevelgem
- dinsdag 4 februari, nieuwjaarsdrink algemene vergadering culturele raad
- zondag 23 februari, opening jubileumjaar Guldenbergabdij
- 27 februari, info-avond vzw-aansprakelijkheid.
- verhuis bibliotheek: kijkmoment groot meubilair voor verenigingen. Indien interesse, laat weten
aan Chris Dewulf, bibliothecaris
10. Oproep
- Gebruikersonderzoek naar cultuurcentra en bibliotheken in Vlaanderen. Oproep om deel te nemen
door te surfen naar www.v2020.be

Verslag: Geert Knockaert
5

