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Afwezig:

1. Welkom


Eerste vergadering van het nieuwe jaar, de beste wensen voor 2020.

2. Goedkeuring/opvolging verslag november



Meer duiding nodig in het verslag.
Bart was verontschuldigd, Jacques staat niet bij de aanwezigen.

3. Opmaak definitieve agenda verenigingenraad (04/02/2020)



Volgende agendapunten worden naar voor geschoven: wettelijke info belangrijk voor de
werking van de verenigingen, verkiezing vervanger Simon, info wijziging cultuurtrofee.
Korte info met betrekking tot het gebruik van herbruikbare bekers.

4. Stand van zaken uitreiking cultuurtrofee





Draaiboek door de werkgroep (Frieda, Bart, Chantal, Geert en Simon) opgemaakt.
Dit draaiboek wordt kort overlopen.
Inschrijven voor de cultuurtrofee kan nog altijd.
Aansluitend op de cultuurtrofee is er het nieuwjaaretentje.

5. Adviezen aan het stadsbestuur


Opmaak reglement cultuurtrofee
- Erkenning vervangen door bekroning
- Bekendheid vervangen door bekendmaking
- Consequent gebruik van het woord cultuurtrofee
- Interpretatie van ‘een groep mensen’ wordt gegeven
- Particulier vervangen door natuurlijk persoon
- Schrappen ‘moet haar zetel hebben in Izegem en de meerderheid van de leden moet in
Izegem ingeschreven zijn’.

-



Artikel 3: volledig schrappen van de tweede alinea
Toevoegen van per categorie na éénmaal per 10 jaar
Schrappen van laatste zin art. 4
Omdat vervangen door opdat
Referentieperiode is enkel van toepassing op cultuurproduct
Gemotiveerd schrijven aanvullen met bepalingen rond het cultuurproduct
Schrappen bepalingen ‘niveau’
Wijze van stemmen per categorie
Aanvullen ‘als er slechts 1 kandidaat is wordt de trofee toegekend door ja, neen of
onthouding waarbij de meerderheid van de stemmen moet gehaald worden.

Opmaak lijst straatnaamgeving
-

De afspraak was om na te denken over namen van dames voor straten
Zijn er voorstellen?
De vorige samenkomst werden al een aantal namen gesuggereerd.
Er bestaat een vrouwenwandeling, gemaakt door Mie Maeyens, met markante vrouwen,
belangrijk voor Izegem.
Ten Mandere contacteren met de voorlopige lijst en vragen om mogelijke aanvullingen
vanuit de publicaties Geschiedenis van Emelgem en Geschiedenis van Kachtem.
We maken de lijst op en leggen die voor op de volgende samenkomst.

6. Mededeling andere raden


Museumraad
-

Herschikking van de lokalen door het wegvallen van het Huis van de Economie
Evaluatie van de voorbije activiteiten
Herstelwerken aan de stoommachine door de stroomvrienden
Standbeeld Roland Rens dat verplaatst werd van Bad Zwischenahnplein naar
wandelboulevard aan Eperon d’Or
Elke 3de zondag van de maand is er een gratis rondleiding in het museum (wel toegang te
betalen, niet de gids)
De schepen geeft toelichting bij de toekomst van het schrijnwerkersmuseum aan de
hand van een powerpoint (zie bijlage)

7. Aanvraag lidmaatschap


Wereldfestival
- Geen bezwaren, wel graag nasturen van de statuten
- Aan het kijken om naar een meer bestendige werking te evolueren, logisch want één van
de grootste evenementen in de stad
- Lidmaatschap wordt aanvaard

8. Rondvraag
-

Er wordt gevraagd naar extra zalen gelijkaardig aan de Plantijnzaal gratis te maken voor
de werking van verenigingen. De cultuurraad kan hier niet in meegaan.
Aandachtspunt : verslag plaatsen op de website van de stad

