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Cultuurraad Wervik 2019-2024 
 

Verslag vergadering maandag 12 december 2022 

Aanwezig: Patrick B., Anaïs, Dirk, Lieven, Patrick R., Bjorn, Dorine, Tania, Lionel en schepen 

Bercy. 

Verontschuldigd: Bernard. 

1 Verwelkoming door de voorzitter. 

 

 

2 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering en toestemming om het 

openbare verslag te publiceren. 

 

3 De Waarheen: ontmoeting en evaluatie met schepenen Tom Durnez (Communicatie) 

en Bercy Slegers (Cultuur), Mark Stevens van het redactieteam en Pol en Patrick B. 

van de Cultuurraad. 

 

De vier bladzijden van de katern blijven de verantwoordelijkheid van de Cultuurraad. 

Invulling indien er onvoldoende culturele activiteiten zijn: foto’s van de verenigingen 

uit de oude doos (via St.O.C., Erfgoed Gilwe,…), uitleg straatnaamborden, anekdoten 

uit de rijke geschiedenis van Wervik-Geluwe. 

 

In het algemeen zal Waarheen afgeslankt worden met vier bladzijden, het zou dan 

ook kunnen dat er op bepaalde maanden, gevraagd wordt om ruimte van de 

cultuurkatern te gebruiken voor algemeen nieuws, maar alleen op momenten dat er 

minder culturele activiteiten zijn. 

 

De Uitkalender blijft een pijnpunt. Onvoldoende mensen vinden de weg om daar hun 

activiteiten in te zetten. En als ze het doen, dan is het vaak zonder afbeelding. Het 

zou interessant zijn mochten verenigingen in het begin van het jaar hun programma 

in de Uitkrant zetten. Dit zal gecommuniceerd worden op de volgende algemene 

vergadering.  

 

Daarnaast is het ook een idee om met wie geïnteresseerd is, telkens een half uur 

voor de vergadering van de Cultuurraad samen te zitten om de katern aan te vullen 

met artikels. 

 

Er blijft vanuit Kruiseke weinig input komen. Misschien een werkpunt voor 2023 om 

de verenigingen van Kruiseke dichter bij de CR te brengen? 
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4  “En’ dikken merci”: afspraken en beslissingen.  

 

167 inschrijvingen voor de receptie. Er worden naast de hapjes Flandrienkaas, chips 

en borrelnootjes voorzien. Die worden op papieren bordjes gelegd. De receptie vindt 

plaats in de foyer. Zaterdag om 14.00 u. klaarzetten: Pol, Patrick B., Patrick R. en 

Tania. Op dit moment zijn daar nog geen tafels en stoelen. Die kunnen wel in het 

leslokaal gehaald worden. Lionel brengt wijn en glazen.  

 

Huldiging: donderdag 19.00 u. generale repetitie. Volgorde: Gudrun, Stijn, Dorine, 

Steven en Karel. Jos neemt contact op met Dirk om te streamen. Het zou ook 

interessant zijn mocht de peter/meter zelf de voorstelling van de afbeeldingen 

kunnen leiden (met afstandsbediening). Slot: alle gehuldigden op het podium voor 

bloemen en aandenken, in aanwezigheid van de pers. Muzikale omlijsting: Yves 

Bondue, micro en DI nodig (kan niet aanwezig zijn op generale repetitie).  

 

Mysterie guests verzamelen in cafetaria Triamant en komen om 9.45 u. naar de 

coulissen, Patrick Rozé begeleidt hen. 

 

5 Algemene Vergadering 30 januari: opmaken van de agenda, eventuele taakverdeling. 

Om 19.00 u. in De kier. Onderwerpen: uitgebreid: subsidiereglement, kort: 

cultuurkatern (Pol) en Uitkrant + huishoudelijk reglement + beschikbare zalen 

(Akim/Jos/Bjorn).  

Subsidiereglement: verdeling is besproken door het Schepencollege, maar wordt nog 

niet uitbetaald. Dit gebeurt pas op het moment dat verenigingen hun aangevinkte 

criteria kunnen verantwoorden.  

Er was beslist om het systeem na 1 jaar te evalueren en dit is blijkbaar nodig.  

Ook de statuten moeten nagekeken en eventueel aangepast worden, zeker wat 

betreft de toetreding tot de Cultuurraad betreft. Verenigingen moeten nu aan geen 

enkele voorwaarde voordoen om toegelaten te worden zodat ook heel wat 

verenigingen in de Cultuurraad zitten waarvan cultuur niet hun kerntaak is. Hebben 

die verenigingen dan wel recht op subsidies vanuit de Cultuurraad? 

Gezien de complexiteit van het onderwerp wordt besloten om het punt te bespreken 

op de bestuursvergadering van de CR in januari. 

 

6 Varia: geen variapunten 
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