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VERSLAG BESTUURSVERGADERING
Vergadering 13/04/2016

Aanwezig: Marianne Deschacht, Nadia Verplancke, Rosette Beerten, Els Bloes, José Vandecasteele,
Linda La Fontijn, Ilona Evrard, Bart Vandekerckhove en Charlotte Coudeville (voor verslag)
Verontschuldigd: Bart Bouton, Luc Annaert
Agenda
1. Goedkeuring verslag
2. Evaluatie Algemene Vergadering
3. Nieuwjaarsconcert 2018
4. Teambuilding
5. Nieuws uit de cultuurdienst, bibliotheek en dienst erfgoed-musea
7. Varia
1 Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie Algemene Vergadering
De quiz werd gesmaakt door de deelnemers.
Positieve ervaring. Volgende keer wel de verbetertafel in de foyer plaatsen bij de presentatoren.
Volgende algemene vergadering vindt plaats op maandag 23/10/2017 om 19.30 uur. Thema:
schepenen van de culturele materies gaan op ‘speeddate’ met de leden van de verenigingen.
Contactpersoon voor praktische regelingen zal Marianne zijn.
4. Nieuwjaarsconcert 2018
Voorstellen:
Stenzel en Kivits: humoristisch cabaret met klassieke instrumenten. Zijn eerder al in De
Branding geweest.
Coté Cour: muziekvoorstelling waarin broadwaygeschiedenis uit de doeken wordt gedaan.
Sextet Panache: klassiek toegankelijk ensemble.
Jazz Combo: jazz met moderne toets
Marianne vraagt nog prijs aan Panache en zal dan de leden hiervan op de hoogte brengen zodat een
beslissing kan genomen worden.
Deze beslissing dient tijdig te worden genomen zodat deze opgenomen kan worden in de
jaarbrochure van de cultuurdienst.
4. Teambuilding
Voorstel om in Nieuwpoort te starten (bezoek Westfront en bijhorende tentoonstelling) – eten in
restaurant langs de kaai – dan richting De Panne (bezoek Dumon-wijk) – afsluiting in Parkhotel.
Transport: kusttram.
Els maakt een doodle op zodat een datum geprikt kan worden.
5. Nieuws uit de cultuurdienst, dienst erfgoed-musea en bibliotheek


Cultuurdienst



Momenteel is de cultuurdienst de subsidiedossiers aan het doornemen zodat de
puntenberekening kan worden afgerond.
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Na de puntenberekening zal de werkgroep worden uitgenodigd zodat de dossiers ook door
hen kunnen worden doorgenomen.
De leden van de cultuurraad zijn uitgenodigd voor de opening van de Week van de
Amateurkunsten op 26/04/2017.
Op een volgende vergadering zal het aanbod van het nieuwe culturele seizoen worden
toegelicht.
Vroegboekactie start op 1/06. Vrijetijdspashouders kunnen op 31/05 reeds tickets aankopen.
Zaal Scora: er komen tassen, borden,…
Centrum De Zwerver: er worden nieuwe stoelen gekocht, zelfde als in de kelder van De
Branding.
In de creavleugel van De Ril komt een keramiekoven.



Bibliotheek









In samenwerking met de cultuurdienst wordt een reeks luistervinken georganiseerd
waarbij telkens in het voor- en najaar telkens 2 lezingen plaatsvinden in de bibliotheek en
1 in De Branding. Er zal werk worden gemaakt van een abonnementssysteem.
e
Vanaf nu ook computerbuddies in de Trefpunten (momenteel telkens 1 zaterdag van de
maand)
Bladwijzer Jommeke (nav verschijnen nieuw album) exclusief verkrijgbaar in de bib, vanaf
lanceringsweekend nieuw album (juni)
Bib wordt ook opgenomen in de Jommeke fietsroute

Dienst erfgoed-musea
 De tweede publicatie rond het kerkelijk erfgoed wordt uitgebracht tijdens de Open
Kerkendag op zondag 4/06 (kerk Lombardsijde – namiddag). De gids heet: ‘Kijken in
Kerken’. De cultuurraad ontvangt nog een uitnodiging.
 De tuin van Villa Les Zéphyrs is heraangelegd in dezelfde stijl als toen het bewoond
werd.
 Op 10/09 vindt open momumentendag plaats, het programma is pas bekend na de
provinciale infodag op 25/04.
 Op 23/04 vindt – naar aanleiding van erfgoeddag – start de tentoonstelling met
betrekking tot het Zeehospitaal ‘Roger De Grimberghe’. Er is die dag ook een
gegidste wandeling om 15.00 uur.

6. Varia
-

Er wordt gevraagd of het Molenhuis in Leffinge reeds een functie heeft. De schepen
antwoordt dat het gehele project door de dienst Participatie wordt behandeld en dat hij zal
de cultuurraad op de hoogte brengen van zodra hij meer weet.
Er wordt naar een stand van zaken gevraagd met betrekking tot het kerkenbeleidsplan.
Afspraak is dat aan Stijn Van Loock schriftelijk verslag zal worden gevraagd en dit zal
worden opgenomen in het verslag.
Eind vorig jaar, dus nadat ik de CR uitleg had gegeven over het kerkenbeleidsplan, is hier
een brief van de Vlaamse overheid toegekomen met daarin een dwingende timing. Als de
gemeente/het centrale kerkbestuur de reeds aangevraagde subsidies (i.c. voor de kerk
van Leffinge) niet wil verliezen, moet er tegen 1 oktober een goedgekeurd
kerkenbeleidsplan op tafel liggen. Goedkeurging moet zowel gegeven worden door het
bisdom als door de gemeenteraad.
Er zijn een aantal afspraken gemaakt met het centrale kerkbestuur om die deadline te
kunnen halen. Ondertussen zijn zij bezig met het vormen van die visie.
Zelf ben ik bezig met de opmaak van cultuurhistorische fiches per kerk op basis van de
beschikbare informatie.

