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VERSLAG Algemene Vergadering 

18/03/2019 

Aanwezigen: 
De aanwezigheidslijst wordt hieraan toegevoegd om integraal deel uit te maken van het verslag. 
 
 
Agenda 

 
1. Verwelkoming door voorzitter 
2. Verwelkoming door schepen van cultuur 
3. Voorstelling kandidaten en verkiezing nieuw bestuur cultuurraad 

 
Verslag 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

Huidig voorzitter Marianne Deschacht neemt het woord en bedankt de leden die niet langer deel 
uitmaken van het bestuur van de cultuurraad voor hun inzet de afgelopen 6 jaar: Bart Bouton, José 
Vandecasteele en Nadia Verplancke. 

De voorzitter licht het memorandum toe dat werd bezorgd aan het nieuwe bestuur. 

 
2. Verwelkoming door de schepen van cultuur 

Eddy Van Muysewinkel is verontschuldigd maar heet iedereen welkom via een filmopname. De 
schepen licht toe dat hij schepen is van cultuur, erfgoed en bibliotheek en tevens ook openbare 
werken. Hij zegt een man te zijn met een passie voor cultuur. 

3. Voorstelling kandidaten 

De kandidaten, in alfabetische volgorde, stellen zichzelf voor. 

 Luc Annaert: uittredend penningmeester cultuurraad 

 Rosette Beerten: bestuurslid van Palet, lid van de stuurgroep van de Week van de 
Amateurkunsten, uittredend bestuurslid cultuurraad. 

 Els Bloes: bestuurslid van heemkring Graningate, uittredend bestuurslid van de cultuurraad. 

 Filip Claeys: bestuurslid toneelkring Altoos Doende, bestuurslid Landelijke Gilde van Leffinge, 
lid heemkring Grangingate en nog actief op verschillende andere fronten.  

 Marianne Deschacht: bestuurslid toneelkring Pro Arte, uittredend voorzitter cultuurraad, lid van 
de stuurgroep van de Week van de Amateurkunsten, stichtend lid van Theater Magie. 

 Ilona Evrard: bestuurslid van toneelkring Kiektekè, uittredend bestuurslid cultuurraad, 
vrijwilligster van de bibliotheek en bij de Katrol. 

 Linda La Fontijn: vrijwilliger in de bibliotheek en cultuurdienst, toeristische gids, uittredend 
bestuurslid cultuurraad. 

 Dirk Vanoverschelde: bestuurslid van het Camerlinckxkoor en vrijwilliger in het RVT De Ril. 
 
Secretaris Charlotte Coudeville licht toe dat er maximaal 12 plekken kunnen ingevuld worden 
binnen het bestuur van de cultuurraad. Vermits er 8 kandidaten zijn, is het weinig zinvol een 
stemming te organiseren. Het maximum is namelijk niet overschreden. De Algemene Vergadering 
verklaart zich akkoord. 
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De vergadering wordt besloten met de vraag aan de leden om eens na te denken over bepaalde 
thema’s die aan bod kunnen komen bij een volgende algemene vergadering. Suggesties zijn zeker 
welkom. 

Tot slot promoten nog drie verenigingen hun activiteit die in de nabije toekomst plaatsvindt.  

 


