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Cultuurraad, bestuursvergadering, dd. 3 november 2021
en Algemene Vergadering op 9 november 2021
Aanwezig:
Karl Vandermeersch (Gezinsbond – voorzitter Cultuurraad), Luc Baeye (deskundige), Isabelle
Catteeuw (Vl@S – vervanger), Liliane Covemaecker (Dansgroep Varya), Norbert D’hiet (deskundige),
Marc Deschuytter (deskundige), Peter Lanszweert (deskundige), Els Maekelberg (deskundige),
Gudrun Roose (deskundige), Chris Santy (Davidsfonds)
Claudia Coudeville (Schepen Cultuur). Peter Debusschere (archivaris)
Verontschuldigd: Riet Buysse (koor Con Amore),
Ineke Bruynooghe (cultuurfunctionaris),
Afwezig: Christian Degryse (Toneel De Drye Sweerden), Norbert Demonie (Jabbeekse
Reuzengroep), Roger Deschacht (deskundige), Yvette Deschacht (NEOS), Marcel Desmedt
(studiekring Van Maerlant), Tine Maes (Harmonie), Marianne Martelé (deskundige),

AGENDAPUNTEN:
1) Goedkeuring vorig verslag
2) Ontslag lid cultuurraad
3) Werkgroep erfgoed
4) Erkenningsaanvraag nieuwe verenigingen (vervolg vorig overleg)
5) Werkingssubsidies 2021
6) Poëzie in de tuin 2022
7) Piet Swerts
8) 11-juli comité update
9) Toekomstprojecten cultuurraad
10)Varia
a. Beeldbank
b. Schenking schilderij Werner Sarlet aan de Kerkfabriek
c. Kunstenaarsplatform 2022: Atelier in beeld (mei) en Jabart 3-4
september
d. 11-juli comité opvolging 2022

CONCREET:
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1) Goedkeuring verslag cultuurraad
Het verslag van de vorige vergadering (september) wordt goedgekeurd en publicatie website.

2) Ontslag lid cultuurraad
Mark Casteleyn van dansgroep Varya is sedert 1 oktober voorzitter van een lokale afdeling van een
politieke partij binnen Jabbeke. Vanuit het respect dat hij heeft voor een onafhankelijke adviesraad,
zal hij hierbij Dansclub Varya vzw niet meer vertegenwoordigen en wordt vervangen door Liliane
Covemaecker of Lena Puype.

3) Werkgroep Erfgoed
Stefan Decraemer van Raakvlak brengt een uitleg over werking van hun organisatie ivm adviezen
bouwaanvragen. Onroerend erfgoed.
Cfr presentatie.
Doel en taken werkgroep?
Erfgoedraad of Werkgroep Erfgoed?
Deskundigheid leden vereist.
Nadenken of wij ook een werkgroep zullen opstarten. Advies vanuit de andere gemeenten kan
opgevraagd worden (Beernem, Oostkamp, Torhout) / Raakvlak kan ons in contact brengen. Raakvlak
kan ook ondersteuning bieden op alle vlakken van onroerend erfgoed.

4) Erkenningsaanvraag nieuwe vereniging(en) – cfr bijlages via e-mail
Tijdens overleg in september was er aanvraag tot erkenning van twee verenigingen. Bij hen
werden de statuten opgevraagd om zo definitief te adviseren voor erkenning.
A. 4Snellegem – Gemaild 26 okt – geen antwoord
Moeilijk om als kermisvereniging die eveneens subsidies krijgen van de gemeente onder
“kermis” ook werkingssubsidies te bekomen; wat wel kan is een andere vereniging oprichten
met gelijkaardig bestuur dat zich toelegt op de andere activiteiten los van de kermis.
Rechtlijnig zijn met de Zeugenfeesten Stalhille van twee jaar geleden.

B. La Speranza -koor (Licht en Liefde):
Hilde Ryckewaert meldt dat zij onder de koepel van Licht en Liefde Heem vallen. Zij hebben
geen papieren van ‘feitelijke vereniging’, en de verzekering is tegelijk ook de
vrijwilligersverzekering van Licht en Liefde Heem.
Erkenning wordt goedgekeurd.

5) Subsidieaanvragen 2021
Punten werden toegekend. Advies van subsidiecommissie is voor 15 november.
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Dit jaar wordt geen gemiddelde van vorige jaren genomen maar worden de dit jaar verdiende
punten effectief gegeven. Forfait werd uitzonderlijk uitgebreid naar 70€ ipv 25€. (bedrag
veranderd)
Over de coronasubsidies kan de cultuurraad geen inbreng of advies doen. (deze zullen
waarschijnlijk à rato van de verdiende punten verdeeld worden cfr vorig jaar)
In totaal zijn er minder punten uitgedeeld dan vorige jaren. Hierdoor is de eurocent per punt
hoger dan anders. Gevolg: sommigen zullen veel meer krijgen dan gewoonlijk ondanks ongeveer
zelfde aantal punten als vorig jaar/jaren. In totaal werden er veel minder punten toegekend (owv
minder activiteiten) over alle verenigingen waardoor de waarde per punt sterk gestegen is t.o.v.
andere jaren.
Basisbedrag van €70 (ipv €25). De rest van de pot van €17.000 wordt verdeeld volgens de
werking van de verenigingen.

6) Poëzie in de tuin 2022 editie
Ander concept dan vorige jaren – voorstel.
Dichters zullen opnieuw een oproep ontvangen (alsook oproep naar alle bewoners).
Geen thema; wel een aantal trefwoorden die mogen gebruikt worden.

7) Piet Swerts
Concert Piet Swerts op 20 november 2021– nog enkele tickets beschikbaar.
Covid-safe event / we zijn afhankelijk van de geldende covid-maatregelenen op die datum.

8) 11-juli comité update
Dit comité werd opgericht, maar blijkbaar komt er een middeleeuws spektakel op 9 en 10 juli
(event van Johan Riheul).
Activiteiten worden besproken.

9) Toekomstprojecten cultuurraad
5-jarenplan en werkgroepen dienen bij voorkeur zo snel mogelijk op te starten.
Projecten:
A. Camera Obscura (nav 70-jarig overlijden van Permeke) in het najaar (okt-nov 2022). In
principe wordt het dezelfde format als de editie van 2002 (uitbeelding van schilderijen).
Opening museum: herfst 2022. Er wordt opgemerkt dat de werkzaamheden aan het
gebouw pas in het najaar zullen klaar zijn.
Buitenactiviteiten zouden wel kunnen doorgaan.
Rekening te houden met het vrijkomen van de rechten à op voorhand zal toelating
gevraagd worden.
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Minder vitrines ter beschikking. Wordt moeilijker om te organiseren.
Behalve vitrines zijn er nog andere mogelijkheden.
Toneelgroepen zullen aangesproken worden; ook andere vrijwilligers zijn welkom.
Een werkgroep wordt ingericht. Geïnteresseerden kunnen toetreden tot de werkgroep;
graag bericht aan de Voorzitter voor 29/10/21.
B. De familie Franchoo in de kijker plaatsen 2022.
C. Foto’s in Snellegem: historische foto’s die tentoongesteld worden in de dorpskern van
Snellegem, incl. in de vakantieperiode. Dit betreft een uitbreiding van de foto’s die er
reeds staan.
D. Kleur in het Dorp in Stalhille staat terug op de planning.
E. Toekomstideeën:
- Patrick Peire in de kijker plaatsen
- mogelijk event nav het 50-jarig overlijden van Snoeck dit jaar; evt expo, opwaardering
graf, korte herdenking
- mogelijk ook Werner Sarlet in de kijker plaatsen
-…
Ook hier worden werkgroepen opgericht. Concrete invulling en meer informatie volgen.

10)

Varia

A. Beeldbank
Gemeente Jabbeke kijkt, wat ‘beelden’ (foto’s-postkaarten) betreft, om gebruik te maken van
de erfgoeddatabank ‘Erfgoed in Zicht’ (erfgoedinzicht.be). Dit is o.a. de beeldbank waar
Zedelgem en Brugge ook mee zullen werken en is een beeldbank waar ook Vlaanderen mee
werkt. We stappen niet mee met de beeldbank Souvenirs. We kijken reeds wat naar de
regiovorming.
Het is wel zo dat Ginter iedere gemeente van Ginter in 2022 zal mee helpen/begeleiden om
een vrijwilligerswerking op te zetten om die beelden in de gekozen beeldbank te krijgen.
Ginter zal geen beeldbank beheren.
De Erfgoedcel werkt momenteel aan het digitaliseren van beelden e.d. à deze dienen
geïntegreerd te worden in de gemeenschappelijke beeldbank zodat ze raadpleegbaar zijn
(hetzelfde geldt voor andere instaties, verzamelingen en archieven).
Wordt vervolgd.
B. Vanuit de CR zal er een mail naar het Kerkbestuur Zerkegem gestuurd worden mbt het
schilderij dat Werner Sarlet wil schenken aan de Kerkfabriek.
C. Kunstenaarsplaform 2022: Atelier in beeld (mei) en Jabart (3-4 sept)

Volgende vergadering:
Dinsdag 18 januari 2022, 20u (VTC – onder voorbehoud)
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