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Verslag van de bestuursvergadering GRC d.d. 10 januari 2006
Aanwezig:

Schepen Overdenborger, Eva, Jacques, Julien, Bram, Marleen, Rudi, Walter, Lucas, Johan,
Jean, Katleen, Luc, Willem, Monique
Verontschuldigd: Hendrik, Nicole, Christian
1.

Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering
Opvolging verslag 3/12/2005:
•
Brieven naar de Heemkring Scheldeveld i.v.m. adviezen straatnamen en naar Eddy De Haese
i.v.m. kandidaatstelling in de algemene vergadering zijn verstuurd.
•
De organisatiegids is in bestelling.
•
Het advies over toekenning van de Cultuurprijs 2005 (Sneukeltoer) is overgemaakt aan het
college van burgemeester en schepenen voor bekrachtiging in de gemeenteraad.
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2.

Briefwisseling en financiën
Briefwisseling
•
Uitleendienst Provinciebestuur : voortaan dient huurgeld te worden betaald bij ontlening van
elektronische apparaten en projectiemateriaal.
•
Wijkcomité Frans De Potterstraat i.v.m. toetreding tot de GRC. De toegestuurde documenten
zijn onvoldoende. Deze vereniging wordt opnieuw aangeschreven.
•
Eddy De Haese : kandidaatstelling als deskundige in de algemene vergadering.
•
VELT i.v.m. het niet ontvangen van een subsidie voor de werking 2004. Het bestuur neemt
kennis van de brief. Bij de volgende subsidieronde zal hieraan gevolg gegeven worden.
•
Mail van de communicatie-ambtenaar i.v.m. de behoeften van de GRC qua
communicatie/uitwisseling van informatie met de andere raden, publicaties op de website,… Er
wordt hierop een antwoord gestuurd met de vraag de verslagen van de vergaderingen (behalve
over persoonlijke zaken) op de website te plaatsen.
•
Er zal worden nagegaan of de andere raden ook onze verslagen krijgen.
•
Er is van de GRC geen afgevaardigde aangeduid in de Seniorenraad. Er wordt een brief
gestuurd met vraag de verslagen op te sturen naar Bart.
•
Brief Schepen Vanneste i.v.m. het Openbaar Onderzoek Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.
Openbare vergadering op 25/1/2006 in het OCP. Verdere bespreking volgt in de vergadering
GRC op 7/2/2006.
•
Brief gemeentebestuur met vraag om advies over de affichering langs de openbare weg.
Financiën
Datum :

31/12/2005
EURO

Rekening :

Fortis zichtrekening

90,17

Kas

0,00

Totaal

90,17

Maandbewegingen december

Fortis
Kas

In :

2e schijf werkingstoelage 2005 (€100)

Uit :

Betaling bloemen 11 november

geen

3.

Subsidiereglement - stemming
Het voorstel subsidiereglement wordt punt voor punt doorgenomen.
Aanpassingen:
•
Eerst de activiteiten vermelden, daarna de punten
•
50 punten voor de eerste eigen productie, 30 punten voor elke bijkomende voorstelling en 15
punten voor een voorstelling buiten de gemeente
•
Een activiteit zonder aankondiging in de infokrant krijgt maar 10 punten : punt 1, 2, 3, 5.
•
30 punten per weekend voor het zelf inrichten van een tentoonstelling of toonmoment in de
eigen gemeente, 5 punten voor elke weekdag.
•
30 punten voor dienstverlening.
•
Punt 3 wordt 5
•
Punt 7: Themareeksen met eenzelfde spreker : eenmalig 15 punten, 3 extra punten per
bijkomende voordracht met een maximum van 40 punten.
•
Punt 11: 2 punten per bijkomende voordracht of les met een maximum van 30 punten.
•
Punt 12: voor de uitgave van een ledenblad met minstens drie nummers per jaar van elk
minstens zes blz. A5 of het opzetten van een website van minstens vijf pagina’s die minstens
twee maal per jaar aangepast wordt en gelinkt is aan de gemeentelijke website: 10 punten.
Voor een ledenblad met meer dan drie nummers worden er 3 punten toegekend per bijkomend
nummer.
Het bestuur verklaart zich unaniem akkoord met het voorgestelde subsidiereglement. Het voorstel wordt
tegen de volgende bestuursvergadering herwerkt en de definiteve versie wordt voorgelegd aan de
algemene vergadering van 21/2/2006.

4.

Advies reglementering aanbrengen van affiches op de openbare weg
Vraag van het gemeentebestuur om het bestaande reglement op het aanbrengen van affiches op de
openbare weg te verlengen tot 30 juni 2006, dit in afwachting van een reglementering voor gans de
politiezone.
Het bestuur geeft gunstig advies, mits strenger wordt opgetreden bij het niet naleven van de richtlijnen.

5.

Festival van Vlaanderen – voorstel
Voorstel : Ensemble Oxalis – 2500 Euro. Het concert zou doorgaan op 7/10/2006.

6.

Werkwijze toekenning cultuurprijs
Verdaagd.

7.

Varia
•
•
•
•
•

Feest van de Vlaamse Gemeenschap: nog geen nieuws over subsidiëring van groepen.
Volgende vergadering legt de werkgroep een voorstel voor (kostprijs + 600 Euro).
Rudi vraagt om persoonlijke redenen tijdelijk ontslagen te worden uit de werkgroep die de
subsidiedossiers werking 2005 moet behandelen.
Volgende bestuursvergadering 7/2/2006 : Bart kan wegens verblijf in het buitenland niet
aanwezig zijn. Eva zal de vergadering leiden.
WAK – Het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten stopt zijn werking. Het is nog niet zeker of
de Week van de Amateurkunsten dit jaar zal doorgaan.
Agendapunt vergadering maart (Eva) : activiteiten ter ondersteuning van de verenigingen.

