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Verslag van de bestuursvergadering GRC d.d. 3 maart 2009
Aanwezig:

Schepen Overdenborger, Bart, Johan, Jeanine, Germain, Monique, Maria, Julien, Lucas, Luc,
Walter, Bram, Marleen
Verontschuldigd: Eliane, Hendrik, Marian, Eddy
1.

Goedkeuring verslag bestuursvergadering 3/2/2009
Opvolging
•
Er werd een brief gestuurd aan Lions Club Millennium (kopie aan college van burgemeester en
schepenen) i.v.m. de voorwaarden tot toetreding tot de cultuurraad.
•
Vanaf 1/4/2009 start het project “Kunstenaar van de Maand” in het gemeentehuis.
•
De aanvraag van Curieus tot erkenning van de mazoutactie als sociale actie wordt later in de
vergadering behandeld.
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2.

Briefwisseling en financiën
Briefwisseling
•
Mail van Verbroederingscomité Ottoschwanden i.v.m. het niet meer ontvangen van
werkingssubsidies door deze vereniging. Bart formuleerde hierop een antwoord met
verduidelijking van het nieuwe subsidiereglement en de voorwaarden waaraan moet worden
voldaan om in aanmerking te komen voor subsidiëring.
•
Aanvraag Mieregoed buurtcomité om in aanmerking te komen voor een eenmalige toelage t.g.v.
een jubileumviering. De vereniging wordt per brief op de hoogte gebracht van de voorwaarden.
Financiën
•
Gemeentebestuur - financieel beheerder : verzoek tot het indienen van een kasverslag 2008 en
een raming van de kosten in 2009. Eliane doet het nodige.

3.

Aanvraag lidmaatschap ParochieProject Zevergem
Deze vereniging is een overkoepeling van parochiegebonden organisaties en heeft als doel om met een
ploeg de parochie en het plaatselijke gemeenschapsleven draaiende te houden. De aanvraag zal
worden voorgelegd in de algemene vergadering van 13 oktober 2009.

4.

Opvolging algemene vergadering 17/2/2009
Hendrik De Speele toevoegen aan de lijst “verontschuldigden”.

5.

Subsidiedossiers werking 2008
•
Bestuursvergaderingen komen niet in aanmerking.
•
Aantal deelnemers aan een activiteit is moeilijk te controleren.
•
Kerkkoren: per reeks repetities voor begrafenissen, huwelijken, …telkens 40 punten
•
Specifieke vieringen bv. Pasen: 15 punten
•
Amateurradioclub - technische ondersteuning 11 novemberviering, opkuis van de kerk door een
kerkkoor worden onterecht door de verenigingen onder art. 4. geklasseerd.
•
Curieus – mazoutactie. De vergadering is van oordeel dat het organiseren van een
mazoutbedeling wel degelijk een sociale actie is doch niet kadert binnen het huidige

subsidiereglement en niet in aanmerking komt voor betoelaging. De aanvraag wordt voorgelegd
in de algemene vergadering van 13/10/2009.
6.

Actieplan 2009
Het werkingsverslag 2008 en actieplan 2009 zullen besproken worden in de vergadering van 31/3/2009.

7.

Verslag vergadering RUP funcionele cluster en Zevergem Scheldedorp 2/3/2009
Lucas geeft verslag over de vergadering RUP funcionele cluster en Zevergem Scheldedorp die doorging
op 2/3/2009. Het was de eerste vergadering in een reeks nog te volgen inspraakvergaderingen.
Het bestuur is van oordeel dat vanuit de cultuurraad volgende aandachtspunten moeten worden
overgemaakt aan de werkgroep RUP:
•
Aandacht voor het erfgoed bij de inplanting van een ontmoetingscentrum in Zevergem
•
Organisatie van het jaarlijks Zeverrock-festival mag niet in het gedrang komen
•
Aandacht voor het inrichten van een uitleenpost van de gemeentelijke bibliotheek te Zevergem.
Bram doet het nodige.

8.

Feest van de Vlaamse Gemeenschap
De aanvankelijk vooropgestelde kostprijs voor het optreden van Paul Rans was 1500 Euro. Nu blijkt dat
daar nog 1000 Euro bij komt voor de huur van technische apparatuur.
Johan zoekt nog verder naar alternatieven. Er zal eveneens worden geïnformeerd bij de Programmatievzw of er geen geld kan worden vrijgemaakt om dit optreden te bekostigen.
Dit punt wordt verder besproken in de vergadering van 31/3/2009.

9.

Mededelingen uit de werkgroepen
Geen mededelingen.

10. Varia
Volgende bestuursvergadering : 31 maart 2009

