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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING van
DINSDAG 4 NOVEMBER 2014
CC Guldenberg
Aanwezig:
CURIEUS WEVELGEM, DAVIDSFONDS MOORSELE, DAVIDSFONDS WEVELGEM, GEZINSBOND
GULLEGEM, GEZINSBOND MOORSELE, GEZINSBOND WEVELGEM, KWB GULLEGEM, KWB WIJNBERG
WEVELGEM, LANDELIJKE GILDE BOERENBOND GULLEGEM, NATUURPUNT WEVELGEM-MENEN,
CULTUURCENTRUM WEVELGEM, FEMMA GULLEGEM, FEMMA MOORSELE, FEMMA WEVELGEM
K.V.L.V. GULLEGEM, K.V.L.V. MOORSELE, MARKANT WEVELGEM, VIVA S.V.V. WEVELGEM, BOND
DERDE LEEFTIJD WIJNBERG WEVELGEM, NEOS GULLEGEM, OKRA GULLEGEM, OKRA WEVELGEM,
S/PLUS MOORSELE, VLAAMSE ACTIEVE SENIOREN WEVELGEM, ZIEKENZORG MOORSELE, DE
VLAAMSE ZANGERS, TUINHIER GULLEGEM, TUINHIER WEVELGEM, SCHAAKCLUB PEGASUS
WEVELGEM, SPELLENCLUB 13, WECURA WANDELCLUB, DE STEKSELORDE MOORSELE, BRASSBAND
LEIELAND GULLEGEM, KON. FANFARE KUNST VEREDELT GULLEGEM, GEMENGD KOOR ECHO
WEVELGEM, GREGORIUSGILDE WEVELGEM, KON. KOOR SURSUM CORDA GULLEGEM, KON.
TONEELVERENIGING HOGER OP MOORSELE, ST. LUTGARDUS ZANGKOOR MOORSELE, TONEELGROEP
’T NEERDAK GULLEGEM, TONEELKRING POGEN, VZW HARMONIE BURLESKE, VZW HARMONIEORKEST
CONCORDIA WEVELGEM, VZW MISTRAL, W.A.T. OP SCENE WEVELGEM, HEEMKUNDIGE KRING DE
MEIBOOM GULLEGEM, HEEMKUNDIGE KRING WIBILINGA, MOLENCOMITÉ ‘DE GROTE MACHT’,
VANDER STICHELE PIERRE, LANNOY LUC, DECLERCQ LIEVE, MAES LOBKE
Verontschuldigd:
DAVIDSFONDS GULLEGEM, KWB MOORSELE, RODE KRUIS WEVELGEM, UNIZO WEVELGEM, GEM.
OPENBARE BIBLIOTHEEK WEVELGEM, VIVA S.V.V GULLEGEM, ZIEKENZORG GULLEGEM, VLAAMSE
FEDERATIE GEHANDICAPTEN WEVELGEM, V.O.S. Afd. LODE DE BONINGE WEVELGEM, FOTOGROEP
EOS, KON. HARMONIE DE EENDRACHT, L’ARTISTIQUE VZW, CALLEWAERT DAVY, SINT-CECILIA
GULLEGEM.
1. Burgemeestersconvenant: wat? Energieverbruik en maatregelen in gemeentelijke gebouwen.
Toelichting door duurzaamheidsambtenaar Christine Descheemmaeker & diensthoofd milieu
Maarten Tavernier.
- burgemeestersconvenant & beleidsdoelstellingen Wevelgem rond energie;
- verbruik energie in de gemeentelijke gebouwen;
- overzicht genomen maatregelen: kleinere en grotere structurele maatregelen, energieboekhouding,
opleidingen energie-coach, stimuleren van gedragsverandering bij gebruikers, …;
- goedkeuring principe dat exclusieve gebruikers van lokalen de werkelijke energieprijs dienen te
betalen;
- oproep naar verenigingen om mee te werken aan een energiezuinig gebruik van lokalen;
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- toelichting afschakelplan.
Vraagstelling:
- principe van meting en aanrekening energieverbruik in lokalen: is enkel bedoeld voor verenigingen
die een lokaal exclusief ter beschikking hebben (dus niet bij occasioneel gebruik lokalen);
- verenigingen kunnen lichten in inkomhal en foyer van CC Guldenberg niet zelf aan- en uitdoen: is
onderzocht geweest door de gebouwendienst maar voorlopig technisch niet realiseerbaar in
verhouding met optimaal resultaat. Het sanitair blok is ondertussen wel aangepast
(bewegingsdetectie).
- bediening lichten in zaal Porseleinhallen, extra info wenselijk: suggestie wordt meegenomen.
2. Voorstel van budget 2015, werkingsmiddelen voor de culturele raad.
Voorstel bedeeld op de vergadering.
Voorstel van werkingsbudget voor het jaar 2015 zoals aangenomen in de bestuursvergadering van 30
september 2014.
Omschrijving
1. Werkgroepen
a) werkgroep 11-juli-viering:
organisatie activiteit
b) werkgroep 11-november-viering herdacht, editie 2015
c) Werkgroep Gullegem 950 jaar (2016)
d) werkgroep vormingsactiviteiten: organisatie 1 vormingsactiviteit
2. Commissies.
a) Commissie Communicatie culturele raad: werking, documentatie, …
b) Commissie Erfgoed: werking, documentatie, …
c) Commissie amateurkunsten: werking, documentatie, …
3. Diversen.
a) Drukwerk tentoonstellingen (i.s.m. cultuurcentrum)
b) Mede-organisator Week van de amateurkunsten
d) Algemene vergaderingen: traktaten, nieuwjaarsdrink, …
e) Educatieve uitstap bestuur: gids en deel toegangsgelden
f) Overlegplatform met andere raden
g) Algemene kosten en werking
Totalen

Budget
2015
1.250 €
gemeente
gemeente
500
250
250
250
1.000
1.500
600
100
--500
6.200

De algemene vergadering keurt de voorgestelde begroting 2015 goed.
3. Ledenlijst culturele raad: actualisatie.
Aangepaste ledenlijst bedeeld op de vergadering.
Aanvullingen nog mogelijk via secretariaat culturele raad in CC Guldenberg.
4. Lokale amateurkunsten:
Toelichting door Luc Lannoy, bestuurslid.
* Het gemeentebestuur heeft een rapport gevraagd bij het “Forum voor amateurkunsten” over het
gemeentelijk amateurkunstenbeleid. Het rapport beschrijft sterktes en zwaktes inzake volgende
onderdelen:
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- kennis van de sector amateurkunstenaars (‘in kaart brengen van de sector);
- infrastructuur;
- financiële ondersteuning;
- logistieke ondersteuning;
- inhoudelijke ondersteuning en presentatie.
Het rapport zal worden toegelicht op zaterdag 15 november, 10u. in de Porseleinhallen. De
bevindingen worden doorgenomen en besproken met de aanwezigen.
De uitnodiging richt zich tot alle amateurkunstenverenigingen uit jeugd- en cultuurraad, academies
voor muziek en woord, scholen, dansverenigingen, jeugdhuizen, verenigingen die afdelingen hebben
met werking rond amateurkunsten, … Vooraf inschrijven.
* Vooruitzicht op oprichting van een “platform amateurkunsten”.
Ter opvolging van het rapport wordt voorgesteld om een platform amateurkunsten op te starten.
Doel: plaats van overleg tussen verschillende actoren uit het werkingsveld (verenigingen uit jeugd- en
cultuursector, deeltijds kunstonderwijs, onderwijs, CC en bib, …), beleid adviseren rond
amateurkunsten. Hierop wordt eveneens dieper ingegaan op de sessie op 15 november.
* Week van de Amateurkunsten.
Traditioneel werkt de culturele raad mee aan de WAK met een jaarlijkse tentoonstelling van
plaatselijke beeldende kunstenaars. Dit zou volgend jaar eveneens het geval zijn. Toch willen we
nieuwe impulsen geven aan de WAK. Meer info op zaterdag 15 november.
Het WAK 2015 vindt plaats tussen 24 april en 3 mei 2015 onder het thema ‘de kleine artiest’.
5. Toelichtingen bij het gemeentelijk lokaal- en zaalverhuur.
Toelichting door Geert Knockaert, diensthoofd cultuur.
Besproken items:
- opstart van een e-zine lokaal- en zaalgebruik;
- mogelijkheid tot raadplegen van zaal- en lokaalreservaties op de website;
- op termijn: vereiste van minimale opleiding om als vrijwilliger technische bijstand te verlenen bij
podiumactiviteiten;
- vormingssessies geluid en licht op 20 en 22 november;
- informatieverzameling bij grotere activiteiten & evenementen: 8 weken voor datum van de
activiteiten opvraag van alle organisatorische gegevens & afronding 6 weken vooraf.
- inhaalbeweging facturatie gebruik lokalen en zalen;
- formulier tevredenheid gebruik zalen terug te vinden op de gemeentelijke website.
Vraagstelling over beantwoorden ingestuurde tevredenheidformulieren: op alle ingezonden
formulieren wordt een antwoord gegeven.
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6. 11-novemberherdenking 2014.
Herdenkingen wapenstilstand:
- Wevelgem: VOS Lode de Boninge organiseert om 11u. een herdenkingsmis in Sint-Hilariuskerk.
Daarna stoet naar monument.
- Moorsele: optocht vanaf 10u.15 van het Sint-Maartensplein, kransneerlegging aan monument.
- Gullegem: vanuit de culturele raad werd een vernieuwd programma uitgewerkt i.s.m. de lokale
muziekkorpsen, de vrije basisschool Gulleboom, parochie en diverse verenigingen. Om 10u.
gebedsdienst & 10u.50 herdenking aan het oorlogsmonument.
7. Tentoonstelling Kunstwerken in Wevelgems bezit.
- De culturele raad verleent zijn medewerking aan een tentoonstelling over de ‘kunstcollectie van de
gemeente Wevelgem’.
- Praktische gegevens: van 28 november tot en met 14 december 2014 in OC de Cerf.
- De leden ontvangen nog een uitnodiging.
8. Monografie 800 jaar Cîteaux in Zuid-West-Vlaanderen.
- Culturele raad verleent zijn medewerking aan de presentatie van de monografie ‘800 jaar Cîteaux in
Zuid-West-Vlaanderen’ uitgegeven door de Archeologische Stichting Zuid-West-Vlaanderen.
Intekenen kan bij de plaatselijke heemkringen.
- Presentatie op zondag 21 december om 10 uur in CC Guldenberg.

Verslag:
Geert Knockaert

