Secretariaat: Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20 – 9840 De Pinte
tel. 09/280.98.41
fax. 09/280.98.49
e-mail: culturele.dienst@depinte.be

Verslag van de bestuursvergadering GRC d.d. 6 juni 2006
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Jean, Lucas, Willem, Julien, Jacques
Verontschuldigd: Bram, Nicole, Luc, Eva
1.

Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering
Goedkeuring
Het verslag wordt goedgekeurd mits omwisseling van de woorden “aanwezig” en “verontschuldigd” in de
eerste alinea van het verslag.
Aangezien de verslagen van de adviesraden voortaan op de website gepubliceerd worden zullen, indien
zich dit voordoet, persoonsgebonden items behandeld worden in besloten vergadering. Deze gedeelten
zullen niet gepubliceerd worden.
Bij het agendapunt Cultuurprijs 2006 moet nog de voorgedragen kandidaat worden vermeld.
Bij punt 5 wordt “gunstig advies gegeven” gewijzigd in “bezwaren behandeld en geadviseerd”.
Het verslag wordt herwerkt en aan de bestuursleden bezorgd.
Opvolging
Punt 4 :
het dossier van Turnkring Blijf Jong moet nog herbekeken worden door Bart.
Seeveringa-koor: voor de werking 2005 : zelfde beoordeling. Naar volgend jaar toe
wordt het nieuwe reglement strikt toegepast.

2.

Briefwisseling en financiën
Briefwisseling
•
Overlijdensbericht van de moeder van Eva
•
Mail Bram i.v.m. eenvormig subsidiereglement voor sport-jeugd-cultuur en de evaluatie van de
gemeentelijke uitleendienst (Bart volgt deze punten verder op).
Financiën – stand op 31/05/2006
Er werden sedert vorige maand geen nieuwe verrichtingen geboekt.

EURO
Fortis
zichtrekening
Kas
Totaal

Rekening :

Maandbewegingen

mei

Fortis

Kas

180,36
0,00
180,36
In :
Uit :

geen
geen
geen

3.

Activiteitsverslagen werking 2005
Bij de dossiers werden bij volgende verslagen grote verschillen in punten gevonden in vergelijking met
vorig werkingsjaar :
•
Art @ De Pinte vzw kregen in het verslag Werking 2004 60 punten voor hun regelmatig
terugkerende activiteiten i.p.v. 30 punten. Werking 2005 juist aantal : 30 punten.
•
Curieus: werking 2005 aftrek van de punten die gegeven werden voor de mazoutactie
(beslissing in vorige bestuursvergadering).
•
Yoga : krijgt het zelfde puntenaantal als vorig jaar.
•
Turnkring Blijf Jong : Bart herbekijkt dit dossier nog
•
Seeveringakoor : krijgen de punten vermeld op het dossier.
De dossiers uit de werkgroep van Eva zijn nog niet allemaal binnengebracht. Wegens het overlijden van
de moeder van Eva kon ze deze vergadering niet bijwonen. Er zal contact met Eva opgenomen worden
met de vraag de dossiers zo vlug mogelijk in te dienen.

4.

Stand van zaken
•
Feest van de Vlaamse Gemeenschap
De werkgroep heeft nog een aantal vragen naar het college toe i.v.m. een aantal praktische zaken
(wie houdt de toespraak vanuit het college, wie reikt de cultuurprijzen uit, worden er hostessen
voorzien?). Bram legt dit voor aan het college en houdt de werkgroep op de hoogte.
Bram zal contact opnemen met de laureaten voor de cultuurprijs. Het advies terzake moet worden
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
Johan zal optreden als ceremoniemeester tijdens de viering maar kan slechts blijven tot na het
officiële gedeelte wegens familiale verplichtingen. Chris zal overnemen.
Er wordt geïnformeerd bij Bram of het contract met Frank De Gruyter al geregeld is.
•
Festival van Vlaanderen
Het optreden van het Ensemble Oxalis (5 strijkers) gaat door op 7/10/2006. Alles is geregeld en de
contracten zijn ondertekend.
Er werd vastgesteld dat verschillende sponsors van vorig jaar nog steeds niet betaald hebben. Er
worden herinneringsbrieven gestuurd.
•
Werkgroep “beeld Zevergem”
Met de grote vakantie en de gemeenteraadsverkiezingen in zicht wordt dit punt verdaagd naar
de eerstvolgende vergadering na 8 oktober 2006.

5.

Voorbereiding bestuursverkiezingen
Momenteel is de verhouding deskundigen-vertegenwoordigers van verenigingen in het bestuur 9-7. Naar
de volgende bestuursvergadering toe zal een voorstel worden uitgewerkt qua herverdeling van deze
functies. Er wordt gestreefd naar een overwicht van het aantal bestuursleden dat zetelt als
vertegenwoordiger van een vereniging.

6.

Varia
•

•

•

Er had een vergadering plaats van de participatieraad van de Gemeentelijke Basisschool.
Reeds geruime tijd zijn er heel wat technische problemen aan het gebouw en wordt vanuit de
technische dienst weinig of geen medewerking verkregen.
Binnenkort vergadert BeSoC. De naamgeving van de lokalen in het OCP staat op de agenda.
Rudi krijgt nu nog allerlei suggesties qua namen in allerlei thema’s terwijl er in een vorige
vergadering toch al een richtinggevend advies werd gegeven om de namen te zoeken in een
lijst van oude herbergen in de omgeving. Er zal op dit thema verder gewerkt worden.
Er wordt opgemerkt dat de verenigingen verplicht zijn om de stickers op hun affiches aan te
brengen voor plaatsing langs de openbare weg terwijl overal in de gemeente wegwijzertjes
opduiken van immobiliënkantoren voor huizen die te koop of te huur staan.

