Provincie Oost-Vlaanderen
Arrondissement Oudenaarde
Gemeente Wortegem-Petegem
Verslag gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur (GAC)
ZITTING 29 juni 2021
Aanwezig: Lieve De Buck, Jacques Vancraeyenest, Frans Vandenhende, Annie Lens, Ghislaine
Van Bel, Mariette Cnockaert, Veerle Nachtegaele, Karel Van Crombrugge, Marie-Claire
Taelman, Mieke Vanheulenberghe, Roseline Vroman, Jana Van Camp
Verontschuldigd: Stijn Laurez, Jimmy Santens, Sofie Van Hamme
Afwezig:-

1. Goedkeuring vorig verslag
Het vorig verslag dd 09.01.2020 werd goedgekeurd.

2. Verwelkoming nieuw raadslid Roseline Vroman
Roseline Vroman vervoegt het GAC als vertegenwoordiger van het Davidsfonds WortegemPetegem.

3. Financieel verslag werkjaar 2020
Uitgaven: 2738,40
Inkomsten: 2332,50
Nieuw saldo: 4149,35

4. Noodfonds
Lieve geeft een overzicht van de gezette stappen. Veerle deelt mee dat de adviesraden bijeen
geroepen zullen worden om de criteria vast te leggen die de verenigingen kunnen hanteren om
gelden uit de tweede schijf van dit noodfonds te ontvangen.
Het GAC betreurt dat sommige verenigingen een voorkeursbehandeling kregen.
De meerderheid van de aanwezige leden vraagt om het resterende fonds te verdelen over al de
subsidieerbare verenigingen om de heropstart te financieren. Zo werd het trouwens ook
geadviseerd.

5. Armand Verschoorecultuurprijs.
Door de GAC werd een advies ingediend om voor deze prijs een herkenbaar kunstwerk te
laten maken onder de vorm van een beeld of ets.
De meerderheid van de aanwezigen is akkoord dit te laten uitwerken door Myriam Lelieur
aangezien een wedstrijd hiervoor uitschrijven een hele rompslomp met zich meebrengt en
veel werk en tijd vraagt.
De uitreiking van de volgende cultuurprijzen wordt voorzien voor 2023.

6. Concert 2021
Het contract met het ‘Desguin kwartet’ werd ondertekend.

Het concert zal plaatsvinden op zaterdag 9 oktober 2021 om 20.00 in de kerk van Moregem.
De uitkoopsom bedraagt 1650 euro.
Kaarten zullen te koop aangeboden worden aan 14 euro in voorverkoop en 16 euro aan de
deur.
Praktische afspraken volgen.

7. Varia
- Het concert 2020 is doorgegaan in de kerk in Moregem.
- Voorziene activiteiten voor najaar 2021 door de culturele verenigingen:
Davidsfonds: 4 voorziene activiteiten in zomer en najaar 2021
Landelijke Gilde: Begonnen aan werkzaamheden fietstocht. Nog geen definitieve
datum.
Blauwe Lotus: Voorziene voordracht in oktober
Bouveloo: In juli en augustus zijn in het domein de Ghellinck op zondagnamiddag
leden van Bouveloo aanwezig om geïnteresseerde bezoekers uitleg te geven over
gebouw en domein (in samenwerking met de dienst toerisme).
Uitgave tweede en derde tijdschrift 2021.
Frans werkte in de afgelopen maanden aan een erfgoedwandeling in Moregem, en die
zal gepubliceerd worden.
Tsoefleurke: Optreden en viering 30jarig bestaan in maart 2022.
- Ontslag als lid GAC met onmiddellijke ingang van Frans Vandenhende

Volgende vergadering: 14 september 2021 om 19u30 in het Schoolke in
Moregem

