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Cultuurraad Wervik 2019-2024 
 

Verslag vergadering dinsdag 11 oktober 2022 

Aanwezig: Patrick B., Anaïs, Bernard, Dirk, Freddy, Jos, Lieven, Patrick R., Lionel, Bjorn en 

schepen Bercy. 

Verontschuldigd: Dorine, Pol. 

1 Welkom door de voorzitter. 
 

2 Atelier Ke: wie, wat en wat kunnen we eventueel voor elkaar betekenen? Keizo en Els 
verwelkomen ons in hun infrastructuur. Keizo geeft de info in het Engels, Els zorgt 
voor de nodige vertaling. Er wordt afgesproken om eens samen te zitten met de 
Cultuurraad, Atelier Ke en de Cultuurcel van de stad.  

 

3 Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

 

4 We veranderen het vast moment van vergaderen naar de tweede maandag van de 
maand. De volgende vergadering is dus op maandag 14 november. 

  

5 De verslagen van de Cultuurraad zullen vanaf nu op de website van de stad te lezen 
zijn. De dienst vrije tijd zorgt hiervoor. Dit wordt ook in de volgende Waarheen 
meegedeeld.  

 

6 Waarheen: in de tweede helft van oktober wordt met de betrokkenen samengezeten 
voor een stand van zaken en een evaluatievergadering.  

  

7 En dikk’n merci: navraag in hoeverre de verantwoordelijken staan met hun 
voorbereiding. Iedereen blijkt op schema te zijn.  
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8 Opening GC Geluwe en voorstelling van Vademecum in de foyer op 
zondagvoormiddag met een glaasje erbij, door Anaïs. Bediening door Lieven, Dirk en 
Anaïs.  

 

9 Advies omtrent de categorieën voor de werkingssubsidie van dit jaar.   

 

10 Algemene vergadering nog dit jaar: thema? Bv. de parameters van het in te vullen 
formulier voor subsidies: vragen en/of aanpassingen. Dit wordt meegenomen naar 
de volgende vergadering. 

 

11 Varia  
- Aanvraag voor toetreding tot de Cultuurraad van de feitelijke vereniging De 

warmste quiz. 
- Advies: bij de opening van GC Gilwe zou het wel goed zijn mocht er geen groot 

bord met veel namen staan. Dit is kostelijk en niet meer van deze tijd. 
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