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1. Vaststelling van de agenda
Geen bijkomende agendapunten.
2. Goedkeuring verslag vergadering 15 maart 2021
Het verslag werd goedgekeurd zonder opmerkingen.
3. Nieuws van de cultuurdienst
Els Metens is de nieuwe medewerker bij de cultuurdienst (halftijds) die de taken van Harry Peremans
(op pensioen) zal overnemen.
4. Nieuws van de culturele verenigingen
- ErGoed Galmaarden is bezig met het uitwerken van een project dat kadert binnen de nieuwe
subsidielijn voor erfgoedprojecten (zie verslag van de cultuurraad van 15 maart 2021). Het plan is
workshops te organiseren om oude gebruiken (o.a. boogschieten) levend houden.
- Toneelvereniging Helpt Elkander zal geen toneelopvoeringen geven dit jaar omwille van de
onzekerheid, maar gaat zijn energie sparen voor een evenement in 2022.
- Zij-Kant zal ook geen activiteiten meer organiseren in 2021 uit angst om te moeten annuleren. Zij
wachten ook af tot er meer zekerheid is. Zij – en ook andere verenigingen – willen mensen eerst
kunnen motiveren om terug buiten te komen.
- VIEF wacht ook af. Gepensioneerden willen geen risico nemen.
- Kermiscomité Galmaarden komt binnenkort samen om toch iets te organiseren voor de
oktoberkermis (1ste weekend van oktober).
- Ook het kermiscomité van Vollezele heeft een mini-kermisversie op de planning staan (3de
weekend van oktober).
- Museum van het Belgisch Trekpaard: zullen bijeenkomen om te bespreken wanneer en hoe het
museum weer geopend zal worden. Het is nu al wel mogelijk om het museum te bezoeken op
reservatie. Het is ook al toegelaten om groepen te gidsen in het museum.
- Toneelvereniging Wilskracht en Vreugd zal ook dit jaar geen toneelopvoeringen geven maar zal
waarschijnlijk een paar andere activiteiten organiseren (o.a. wandeling).
5. Advies nieuwe reglementen
- Algemeen erkenningsreglement voor Galmaardse verenigingen:
o Geen drastische wijzigingen.
o Vroeger: erkende jeugd-, sport- of socio-culturele vereniging. Nu erkende Galmaardse
vereniging.
o Erkenning als Galmaardse vereniging heeft niet te maken met subsidiëring maar met
ondersteuning door de gemeente (bv. logistieke steun).
o Toevoeging van natuurverenigingen, land- en tuinbouwverenigingen en
seniorenverenigingen.
o Verenigingen ontvangen vanaf hun 25-jarig bestaan een cadeau van de gemeente
(geschenkbonnen).
o Uitsluiting van erkenning voor verenigingen die werden opgericht met beroeps-, winst- of
handelsdoeleinden.
- Subsidiereglement voor de Galmaardse socio-culturele verenigingen
o Geen drastische wijzigingen.
o Verduidelijking van gebruikte terminologie in het reglement. Definities, bijv. erkende
vereniging, cultuurraad, meerjarenplan.
o Begrip socio-culturele vereniging werd ruim beschreven.
o Basissubsidie wordt verhoogd van 25% naar 35% zodat kleinere verenigingen toch
gesteund worden voor hun basiswerking.
o Werkingssubsidie wordt verlaagd van 75% naar 65%.
o De socio-culturele verenigingen worden ingedeeld in 2 categorieën met afzonderlijke
criteria. De filosofie hierachter is dat bijvoorbeeld een toneelvereniging inkomsten heeft
uit toneelopvoeringen terwijl andere verenigingen wandelingen, optredens en nog andere
activiteiten kunnen organiseren om inkomsten te verkrijgen.
 A-vereniging: podiumkunsten, muziek en letteren.
 B-vereniging: overige (erfgoed, beeldende kunst, museum, enz.).
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Er kunnen ook extra punten verkregen worden op basis van enkele bijkomende criteria
(bv. website).
o De puntenverdeling werd behouden, maar vereenvoudigd (bijv. 50 punten op 100 wordt 5
punten op 10). Bij de volgende verrekening is het dus normaal dat jullie vereniging
minder punten zal hebben.
o Het aanvraagformulier dat wordt ingediend als werkverslag wordt vereenvoudigd (veel
minder categorieën) zodat het formulier beter en gemakkelijker kan worden ingevuld.
o Rond augustus zullen de verenigingen een herinnering krijgen om het formulier tijdig in te
dienen (eind september).
Beide reglementen worden bijgevoegd aan dit verslag. Eventuele opmerkingen kunnen aan Ann
Walravens bezorgd worden. Zij zal deze doorsturen naar Evy Muylaert en ze noteren als
addendum bij dit verslag.
Ter info: om een pdf-bestand in formuliervorm te wijzigen kunnen jullie o.a. de gratis versie van
‘Acrobat Reader DC’ gebruiken. Te downloaden via https://acrobat.adobe.com/be/nl/acrobat/pdfreader.html (opgelet de Acrobat Pro-versie is betalend).
o

-

6. Naar een nieuwe Baljuwtuin
- Dit is een project van Regionaal Landschap.
- Via ‘Burgerparticipatie: jouw mening telt!’ konden de inwoners van Galmaarden hun mening
geven:
o Invulformulier op papier (ca. 70 inzendingen) en digitaal (ca. 190 inzendingen)
- Baljuwbabbels in de Baljuwtuin, georganiseerd door Leen Van de Weghe: rondgang in de tuin om
mogelijkheden te tonen.
- Er zal meer ingespeeld worden op ‘bewegen’ en ‘ontmoeten’.
- Volgende stappen:
o Gunning door Regionaal Landschap aan een studiebureau is lopende.
o Juli – oktober: opmaak van een ontwerpplan door Regionaal Landschap.
o Het ontwerpplan wordt voorgelegd aan alle adviesraden.
o Late najaar 2021 en voorjaar 2022 realisatie van het ontwerpplan.
- Basisgedachte: we hebben een mooie tuin maar weinig bezoekers. De bedoeling is om meer volk
aan te trekken door her en der dingen toe te voegen zodat de tuin voor elk wat wils te bieden
heeft.
- Enkele ideeën die in deze vergadering voorgesteld werden: een cafetaria zou leuk zijn, een popup zomercafé, een kiosk voor muziek, …
- Ook zal aan de verenigingen gevraagd worden om mee te werken aan de invulling.
- Het is zeker belangrijk om dit goed te communiceren, ook aan bevolking van Galmaarden.
Het zou ideaal zijn om 1 keer per kwartaal iets te organiseren in de Baljuwtuin.
7. Projectgroep “Klassiek” regio Pajottenland-Zennevallei
- Op 15 juni is er een overleg voorzien met alle aanbieders van klassieke muziek (gemeenten,
culturele centra,…) in CC Westrand. Evy Muylaert zal aanwezig zijn om eens te horen wat er leeft.
- Het doel is om in de ruime regio promotie te maken voor concerten die de gemeenten zelf
organiseren door middel van een website, Facebookpagina, nieuwsbrief en een gedrukte folder.
- In Groot-Galmaarden vonden vroeger al klassieke festivals plaats:
o 1ste editie van het festival Weg van Klassiek in 2011 speelde zich grotendeels af in
Vollezele
o In 2017 was er een festivaldag in Galmaarden: een wandeling en concert in de SintPauluskapel
- Welke initiatieven kunnen er vanuit de cultuurraad genomen worden om deze klassieke festivals
opnieuw leven in te blazen?
o Samenwerking met verenigingen en/of de muziekacademie.
o Concerten op locatie, bv. Baljuwhuis, Baljuwtuin, Sint-Pauluskapel, Sint-Leonarduskapel,
kerk Tollembeek (orgel gerestaureerd).
o Onze lokale artiesten aanspreken: Bruno De Jonghe en Evelyne Bohen, Tijl Faveyts,…
Rosario (Bever) heeft ervaring met het organiseren van concerten.
o Klassieke muziek kan in een moderne setting zijn.
o Alle ideeën mogen doorgestuurd worden naar cultuur@galmaarden.be .
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8. Beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerlingtraject
‘Borgen voor morgen’ is een Vlaams subsidieproject waarbij tot € 30.000 beschikbaar wordt gesteld
voor een meester-leerling-traject met als doel kennisoverdracht binnen het domein van de ambachten
(in ruime betekenis).
Doel: mensen individueel bij mekaar brengen voor kennisoverdracht i.p.v. dat mensen naar
bijvoorbeeld Nederland moeten om daar te leren.
Voorbeelden: textiel, hopteelt, leembouw, theaterpoppen, tattookunst, muziek, haagvlechten, …
Als we iemand binnen onze gemeente kennen die bedreven is in een ambacht die we willen behouden
en die persoon is bereid om deze kennis door te geven aan anderen, kunnen we dit aangeven om dit
te laten subsidiëren.
De uiterste indiendatum van een dossier is 15 september 2021 en het traject kan starten tussen 1
januari en 1 juli 2022.
Alle info: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/subsidies/beurzen-voor-hetdoorgeven-van-vakmanschap-een-meester-leerlingtraject .
9. Festiviteiten najaar 2021
- Open Monumentendag op 12 september
o In het weekend van 11 en 12 september gaat ook de Ferm troostwandeling door. De
wandeling wordt gecombineerd met kunst (ruim) en natuur. Langs het parcours kunnen
wandelaars de St-Leonardus,kapel, de Heetveldemolen, Hof ter Haegen (B&B), …
bezoeken. Alle verenigingen die hieraan willen meewerken zijn welkom.
- Archeologiedagen op 8, 9 en 10 oktober (Congoberg, de skeletten van de graven in de StPauluskapel werden in een sarcofaag bewaard).
- Dag van de Ambachten op 21 november (voorheen maand van de ambachten)
10. Werkgroep project bekleding nutskasten
- Doel: de grotere nutskasten van Fluvius (vroegere benaming Infrax) bekleden met foto’s of
teksten.
- Stappen:
o Stap 1: zoek geschikte locaties. Bijv. langsheen wandeltrajecten of wandelknooppunten.
Van enkelen suggesties gekregen, waarvoor dank.
o Stap 2: selecteren van geschikte foto’s, teksten, tekeningen,… die verband houden met
de locaties.
o Moet nog voorgelegd worden aan het College van burgemeester en schepenen.
o Aan Fluvius moet toelating gevraagd worden.
o Offertes bij drukkerijen aanvragen.
11. Varia
- Garageverkoop gaat door op 29 augustus 2021.
o Herbevestig de deelname zeker als je al ingeschreven was via het formulier (gedeeltelijk)
op de website (https://www.galmaarden.be/nieuws/garageverkoop-2021.aspx ) of een email aan cultuur@galmaarden.be .
o Anders automatische annulatie van deelname.
o Nieuwe inschrijvingen tot 15 juli, liefst digitaal via onze website
(https://www.galmaarden.be/nieuws/garageverkoop-2021.aspx ).
- Bronzen Urbanus wordt uitgereikt in 2022 (voor 2020 en 2021; op advies van de cultuurraad om
de cultuurprijs om de 2 jaar uit te reiken). Op de volgende vergadering van de cultuurraad in
september zullen we een eerste evaluatie maken van het aantal inzendingen die de cultuurdienst
tot dan toe ontvangen zal hebben (tot op datum van 14/06/2021 werden nog
nominatieformulieren ingestuurd). De cultuurraad kan dan eventueel beslissen om de Bronzen
Urbanus nog een jaar uit te stellen.
Het nominatieformulier is beschikbaar op onze website (https://www.galmaarden.be/bronzenurbanus.aspx ).
- Dichteres Erika De Stercke uit Brakel (zie Google) bood zich vrijwillig aan om gedichten te
schrijven. De laatste dorpsdichter dateert van 2013. Kunnen we hier weer nieuw leven inblazen?
Bijv. de Poëzieweek met als thema ‘natuur’ start op Gedichtendag, donderdag 27 januari 2022, en
loopt t.e.m. woensdag 2 februari 2022.
Of voor kinderen, bijv. i.s.m. de muziekacademie (Woord).
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Volgende cultuurraad: eind september 2021
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