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1. Vaststelling van de agenda
Geen bijkomende agendapunten.
2. Goedkeuring verslag installatievergadering 18 februari 2020
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.
3. Nieuws van de cultuurdienst
- Evy Muylaert vervangt Sylvie Leblicq als deskundige Cultuur, Erfgoed en Toerisme
4. Verdeling werkingssubsidies 2019 – 2020

-

-

Voorziene bedrag in begroting: € 6.000
o Opgesplitst in:
 basissubsidie – 25% (€ 1.500)
 Wordt gelijkmatig verdeeld onder de 22 erkende verenigingen die tijdig
een goedgekeurd werkingsverslag hebben ingediend, dus € 1.500/22 =
€ 68,18 per vereniging
 werkingssubsidie – 75% (€ 4.500)
 Wordt verdeeld aan de hand van een puntenverdeling
 In totaal zijn er 3.203 toegekende punten aan €1,41 per punt
(€ 4.500/3.203)
 Elke vereniging krijgt dus € 1,41 x het aantal behaalde punten
 De uitbetaling zal gebeuren in de loop van december door storting van
het volledige toegekende bedrag op het rekeningnummer van de
vereniging
Meer informatie over de reglementering van de werkingssubsidies kan je terugvinden op de
website van de gemeente (https://www.galmaarden.be/subsidies/cultuur.aspx )
Evolutie werkingssubsidie
Aantal verenigingen

Aantal punten

Waarde per punt

2019 - 2020

22

3.203

1,41

2018 - 2019

20

1.690

2,66

2017 - 2018

18

1.907

2,36

2016 - 2017

23

2.219

2,03

2015 - 2016

24

2.110

2,13

2014 - 2015

21

2.454

1,83

2013 - 2014

23

2.394

1,88

2012 - 2013

23

2.742

1,64

2011 - 2012

23

2635

1,71

o

Dit jaar werd er ook rekening gehouden met activiteiten die zouden doorgegaan zijn
moesten er geen corona-maatregelen geweest zijn
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-

Aandachtspunten bij indienen subsidies:
o Omdat het aanvraagformulier blijkbaar niet duidelijk is en omdat sommige punten bijna
door niemand worden ingevuld, terwijl andere nieuwe punten wel zouden kunnen
gebruikt worden komt er een nazicht van het algemeen erkenningsreglement en het
gemeentelijke subsidiereglement (zowel voor basis- en werkingssubsidies als voor
projectsubsidies)
o Ook zullen de documenten aangepast worden met het oog op vereenvoudiging ervan

5. Projectsubsidies 2021: ingediende projecten – advies

-

-

Criteria:
o Samenwerkingsverband van verenigingen (minimaal 1 Galmaardse vereniging)
o Tijdelijk, bijzonder, vernieuwend en gemeenschapsvormend van aard
o Activiteit mag niet behoren tot de reguliere werking
o Geen dubbele subsidiëring werkingssubsidie – projectsubsidie
o Projecten opgezet door overkoepelende vereniging of door twee afdelingen van
eenzelfde vereniging komen niet in aanmerking
o Activiteit dient plaats te vinden op grondgebied Galmaarden of uitsluitend gericht op
inwoners van Galmaarden
5 verenigingen dienden tijdig een aanvraagformulier voor projectsubsidies in
o Project 1: Molendag & Erfgoeddag in de Heetveldemolen: “Dromen van boeken”.
 Vereniging: VZW Heetveldemolen
 Omschrijving: de Heetveldemolen stelt oude boeken tentoon, gevonden op een
zolder in Galmaarden.
 Bijzondere/vernieuwende waarde: zondag 25 april is het Vlaamse Molendag en
erfgoeddag. In het kader van het erfgoedthema “De Nacht” worden er in de
molen oude boeken tentoongesteld die werden gevonden op een zolder in
Galmaarden.
 Partners: de Flietermolen, Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei
 Doelstelling: vanuit het thema “De Nacht”: oude boeken op zolders in
Galmaarden
 Doelgroep: ter gelegenheid van de Erfgoeddag en de Molendag wil men de
bezoekers van de molen, jong en oud, laten kennismaken met oude boeken uit
Galmaarden, verborgen schatten op zolder.
 Plaats: Heetveldemolen (Munkbaan 1, 1570 Tollembeek)
 Datum: 25 april 2021
 Inkomsten en uitgaven:
Raming inkomsten
Raming uitgaven
-

Geen toegangsprijs
Inkomsten via bar

-

Onkosten tentoonstellingsmateriaal
oude boeken
Werkingskosten tentoonstelling
Drukwerk en publiciteit
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o

Project 2: Granen, molens en brouwers
 Vereniging: VZW Heetveldemolen
 Omschrijving: het gebruik van granen om te brouwen en het verband tussen
molens en brouwerijen.
 Bijzondere/vernieuwende waarde:
 Samenwerken met het Granennetwerk Pajottenland.
 Vanuit de geuzebrouwerij De 3 Fonteinen in Lot wordt een shuttle bus
ingezet naar Galmaarden en terug voor een internationaal gezelschap.
 Galmaarden en het Pajottenland voorstellen aan een internationaal
gezelschap van bierliefhebbers.
 Partners: de Flietermolen, brouwerij De 3 Fonteinen
 Doelstelling: Het verband tussen molens en brouwerijen laten zien, proeven en
bezoeken.
 Doelgroep: Bezoekers van de molen introduceren in de brouwwereld en het
internationale publiek van het Brusselse Bierweekend naar Galmaarden brengen
rond het thema “Molens en brouwerijen”.
 Plaats: Heetveldemolen (Munkbaan 1, 1570 Tollembeek)
 Datum: 3 en 4 september 2021
 Inkomsten en uitgaven:
Raming inkomsten
Raming uitgaven
-

-

Geen toegangsprijs
Inkomsten via bar en standjes

o

Deelname in onkosten bus traject
Lot – Galmaarden en terug
Werkingskosten tentoonstelling
molens en brouwerijen
Drukwerk en publiciteit

Project 3: Walmenbrand
 Vereniging: erGoed Galmaarden – Tollembeek - Vollezele
 Omschrijving: wandeling en het aansteken van een vreugdevuur om de winter te
verdrijven en de lente te verwelkomen.
 Bijzondere/vernieuwende waarde: men wil met deze activiteit de aandacht
vestigen op de schoonheid van onze gemeente.
 Partners: Chiro Albatros
 Doelstelling: met een hart voor de lokale geschiedenis wil men erfgoed bewaren,
herstellen en ontsluiten waar men kan.
 Doelgroep: inwoners van groot Galmaarden
 Plaats: de weide aan de bosberg
 Datum: 21 februari 2021
 Inkomsten en uitgaven:
Raming inkomsten
Raming uitgaven
-

Hout, stro en aanmaakproducten
Onkosten welkomstdrank
Affiche en flyers
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o

Project 4: Meiboomplanting
 Vereniging: erGoed Galmaarden – Tollembeek - Vollezele
 Omschrijving: mensen samenbrengen rondom de meiboom en hen de op til
zijnde lente en zomer laten verwelkomen.
 Bijzondere/vernieuwende waarde: men gelooft dat het planten van de meiboom
leidt tot vruchtbaarheid voor akkers, vee en mensen.
 Partners: Hapje-Tapje
 Doelstelling: jaarlijks de meiboom planten ter gelegenheid van de meikermis.
Lokaal erfgoed herstellen en ontsluiten.
 Doelgroep: inwoners groot Galmaarden
 Plaats: Marktplein van Galmaarden
 Datum: 22 mei 2021
 Inkomsten en uitgaven:
Raming inkomsten
Raming uitgaven
-

Voorzien van een meiboom
Onkosten majoretten, orkest en
vaandeldragers
Affiche en flyers

o

Project 5: Troostwandeling
 Vereniging: Ferm Vollezele
 Omschrijving: een wandeling (3 wandelparcours) tussen de 4 troostplekken van
Ferm binnen de gemeente.
 Bijzondere/vernieuwende waarde: wandeling wordt gecombineerd met een
kunstenparcours
 Partners: Amicato, Ferm Galmaarden, Ferm Herhout, Ferm Tollembeek
 Doelstelling: met deze troostwandeling wil men even stilstaan bij de gevolgen
van Corona en iedereen de kans geven om samen troost te vinden.
 Doelgroep: alle leeftijden
 Plaats: Galmaarden
 Datum: 1 en 2 mei 2021
 Inkomsten en uitgaven:
Raming inkomsten
Raming uitgaven
-

-

Drankverkoop

-

Drukwerk
Huur zalen
Vergoeding voor de kunstenaars

Er is een budget van € 2.000. Max. € 500/project
Alle aanvragen voldoen aan de voorwaarden zoals opgesomd in het geldende
projectsubsidiereglement en de cultuurraad verleent dan ook een gunstig advies aan deze
ingediende projectaanvragen. De 5 projecten ontvangen elk € 400.
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6. Vlaams noodfonds

-

-

-

-

-

-

Doel: compensatiemaatregelen voor de verenigingen ten gevolge van de coronacrisis
Wat?
o Beslissing Vlaamse regering: eenmalig 87,3 miljoen euro
o Voor sectoren cultuur, jeugd en sport
o Verdeling over de lokale besturen o.b.v. verdeling sectorale middelen (gemeentefonds
2018)
o Galmaarden ontvangt € 92.570,01
Opmerkingen:
o Middelen niet geoormerkt (dus middelen kunnen ook aan iets anders besteed worden)
o Besteding moet niet verantwoord worden
o Geen specifieke rapportering nodig, wel monitoring o.b.v. de digitale rapportering over
de jaarrekeningen 2020 en 2021
o Uitgaven kunnen zowel in 2020 als 2021
Vanuit de dienst vrije tijd was er een bevraging naar de financiële impact van de coronacrisis op
de verenigingen voor de periode van 13 maart tot 31 juli en voor de periode van 1 augustus tot
31 december. In de bevraging werd gepeild naar:
o Minder inkomsten geannuleerde activiteiten
o Minder uitgaven geannuleerde activiteiten
o Verloren uitgaven geannuleerde activiteiten (bv. voorschot betaald en niet
recupereerbaar)
o Minder inkomsten activiteiten door de maatregelen
o Minder uitgaven activiteiten door de maatregelen (positief)
o Extra kosten coronaveilig maken van activiteiten
o Vaste kosten
Voorstel verdeling:
o Kosten om activiteiten/de werking coronaveilig te maken: 100% op basis van facturen
o Verloren uitgaven geannuleerde activiteiten: 100% op basis van facturen
o Financieel verlies door annulering activiteiten of door geldende maatregelen: (max.) 20%
Wat komt niet in aanmerking?
o Vaste kosten: verzekeringen, nutsvoorzieningen, website, lidmaatschap federatie,
bijdrage Unisono, lonen, taksen, belastingen, onderhoudskosten infrastructuur, … (die
kosten zijn er anders ook)
o Ramingen financiële verliezen door aangepaste uurroosters, kleiner ledenaantal, …
Dit voorstel werd reeds goedgekeurd op de sportraad en door de 4 fracties. Nog niet door de
gemeenteraad.

7. Project generatie rookvrij

-

-

Doel: samen op weg naar een rookvrije samenleving, zoveel mogelijk plaatsen waar kinderen
komen rookvrij maken
Zie website: www.generatierookvrij.be
o Redenen om dit project te steunen
o Logo downloaden en gebruiken bij activiteiten
Wat wordt er van onze verenigingen verwacht? (moet niet)
Activiteiten rookvrij organiseren
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8. Varia en rondvraag

-

-

-

-

Evy Muylaert: Kunstwerkt zoekt voor zijn open atelierdagen (Atelier in beeld) amateurkunstenaars in het genre ‘beeldende kunst’ die hun atelier willen openstellen. Zijn er in onze
gemeente hiervoor geïnteresseerd? Idee om een wandel-fietstocht te organiseren om de ateliers
te verbinden. Laat het (tijdig) weten aan Evy (zie ook websites
https://www.kunstwerkt.be/atelierinbeeld en https://www.atelierinbeeld.be/ ). Dit evenement
gaat door op 7, 8 en 9 mei 2021.
Elke Mertens: op 1 en 2 mei 2021 (dus week voor Atelier in beeld) is er de Troostwandeling. Ook
hier is het de bedoeling om de wandeling te combineren met ‘kunst’.
Rik Van Lier: kent enkele beginnende kunstenaars en zal deze contacteren om deel te nemen aan
de open atelierdagen.
Alle suggesties, vragen, … mbt cultuur in Galmaarden zijn welkom bij onze nieuwe voorzitter.
Jullie kunnen Rik telefonisch (0473 35 23 32) en per mail (hello@rikvanlier.be) bereiken.
Luc Cromphout: Wordt het puntensysteem voor de subsidies behouden? Antwoord Evy
Muylaert: Dit wordt herbekeken. Ruimte om andere activiteiten toe te voegen en andere
activiteiten te verwijderen omdat niemand er gebruik van maakt. We worden hiervan tijdig op de
hoogte gehouden.
Ludo Van Paepegem: Zal het verslag klaar zijn vóór de gemeenteraad van dinsdag 24/11/2020?
Antwoord: Dat zal nipt zijn. Ann Walravens stuurt een voorlopig verslag door naar alle leden van
de cultuurraad. Opmerkingen en wijzigingen kunnen naar Ann (walra.vens@live.be) gestuurd
worden vóór maandag 23/11/2020 18u. Op dinsdagochtend wordt het definitieve verslag aan
Evy bezorgd.
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