verslag

Cultuurraad
Middelkerke
VERSLAG BESTUURSVERGADERING
Vergadering 26/11/2018

Aanwezig: Luc Annaert, Linda La Fontijn, Els Bloes, Marianne Deschacht, Charlotte Coudeville (voor
verslag)
Verontschuldigd/afwezig: José Vandecasteele, Ilona Evrard, Bart Bouton Nadia Verplancke Rosette
Beerten, Bart Vandekerckhove
Er zijn niet voldoende aanwezigen om formeel te kunnen vergaderen. Vemits de onderwerpen vooral over
praktische regelingen gaan en er geen adviezen dienen worden te worden geformuleerd, beslissen de
aanwezigen om de vergadering alsnog te laten plaatsvinden.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goedkeuring verslag
Financiële toestand
Afsluiten Cultuurraad – verkiezing cultuurraad organisatie
Logo wedstrijd en 30 jaar cultuurraad
Nieuws uit de cultuurdienst, dienst erfgoed en musea, bibliotheek
Varia
1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering van 09/05/2018 wordt goedgekeurd
2. Financiële toestand
De financiële toestand van de cultuurraad is gezond.
3. Afsluiten cultuurraad – verkiezing cultuurraad organisatie
Verkiezing Raad van Bestuur
28/01: deadline kandidaturen

Oproep via Sirene: kandidatuur naar
cultuurdienst@middelkerke.be

vrijdag 01/02: kandidaten – brief naar
leden algemene vergadering
18/02: Algemene Vergadering waarop
Raad van Bestuur wordt verkozen
Verkiezing Dagelijks Bestuur
25/02: deadline kandidaturen indienen
01/03 – kandidaturen bezorgen aan leden van de raad van bestuur
18/03: verkiezing voorzitter, verslaggever en penningmeester
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4. Logo wedstrijd
Er zijn 3 kandidaten die ontwerpen hebben ingediend. Er wordt een winnaar gekozen. Deze wordt
bekend gemaakt op de huldiging van 30-jarig bestaan op 9/12.
Er volgen nog wat praktische regelingen.
5. Nieuws uit de cultuurdienst, dienst erfgoed en musea, bibliotheek
Cultuurdienst



Erkenningsaanvragen zijn vertrokken.
Boekingskantoren zijn volop aan het langskomen voor het vastleggen van de programmatie voor
seizoen 2019-2020.

Bibliotheek





De E-readers zijn een succes. Het aantal E-readers is uitgebreid van 10 naar 20 stuks.
De bibliotheek neemt ook dit jaar deel aan de Warmste Week. We bundelen ook de krachten met
andere gemeentelijke diensten.
PBS (Provinciaal Bibliotheek Systeem) bestaat niet meer, heel wat centraliserende en
gecentraliseerde functies worden overgenomen door Cultuurconnect
Tot nog toe zijn in Vlaanderen enkele bibliotheeksystemen in gebruik. De overstap wordt gemaakt
naar het EBS (Eengemaakt Bibliotheek Systeem), waarbij zoals de naam het aangeeft alle
(aangelsoten) Vlaamse bibliotheken hetzelfde systeem zullen gebruiken. Voor onze provincie is de
overstap voorzien voor eind 2019. Uiteraard zal dit de nodige opleiding vereisen voor het personeel,
dit naast een aantal technische kwesties dat moet geregeld worden.

Dienst erfgoed en musea



27/12 organisatie van de Winterwandeling. Vertrek om 14.00 uur aan het Oudstrijdersplein.
28/04: erfgoedddag rond thema ambachten ‘Hoe maakt u het?’ op de site van de Molen in Leffinge
en boerderij van de Lovie
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