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----4. Cultuur – huishoudelijke reglementen werkgroep ‘Bar en ‘Eigen programmatie’
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld.
De werkgroep d’Ieftescheute die instond voor de cultuurprogrammatie diende collectief
ontslag in op 26 februari 2015. Het is aangewezen is om voor de programmatie van GC
Deerlijk en de praktische uitwerking ervan opnieuw met vrijwilligers te werken. Hiervoor
worden 2 nieuwe werkgroepen opgericht en twee nieuwe huishoudelijke reglementen
voorgelegd. De werkgroep d’Ieftescheute beschikte niet over een huishoudelijk reglement.
Er wordt een werkgroep ‘Eigen Programmatie’ opgestart die verantwoordelijk is voor de
programmatie van de voorstellingen van het cultuurseizoen. Deze vrijwilligers prospecteren
verschillende genres van voorstellingen. De werkgroep bespreekt de geprospecteerde
voorstellingen inhoudelijk en zorgt voor de uitwerking van een divers programma waarin
verschillende genres aan bod komen: humor, muziek, theater …
De werkgroep evalueert ook de voorstellingen die hebben plaats gevonden en bespreekt het
financieel verslag. Er zijn al een aantal vrijwilligers die zich voor deze werkgroep aangemeld
hebben. Nieuwe vrijwilligers worden verder aangetrokken.
Een tweede werkgroep ‘Bar’ zal voor, tijdens en na de voorstelling de bar verzorgen en kan
ingezet worden voor de verdere praktische uitwerking van de voorstellingen (ontvangen
artiesten, onthaalactiviteiten…). Deze vrijwilligers kunnen gratis de voorstelling bijwonen en
hebben recht op drankjes voor eigen gebruik terwijl ze zelf de bar openhouden. Het is de
bedoeling een beroep te doen op een poule van vrijwilligers die ingezet kunnen worden voor
de praktische uitwerking van de voorstellingen van GC Deerlijk. Er zijn al een aantal
vrijwilligers die zich voor deze werkgroep aangemeld hebben. Nieuwe vrijwilligers worden
verder aangetrokken.
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 29 april 2015 akkoord te
gaan met de huishoudelijke reglementen voor de werkgroepen ‘Bar’ en ‘Eigen programmatie’
en deze voor advies voor te leggen aan de raad van bestuur van het gemeenschapscentrum
op 12 mei 2015. Het advies van de raad van bestuur van het gemeenschapscentrum was
positief.
Artikel 42, § 1 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stipuleert dat het tot de volheid van
bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om gemeentelijke reglementen vast te stellen.

Het college van burgemeester en schepenen verzocht de voorzitter van de gemeenteraad in
zitting van 13 mei 2015 dit punt te agenderen op de gemeenteraad van 28 mei 2015.
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen:
Art. 1. – De onderstaande huishoudelijke reglementen voor de respectievelijke werkgroepen
‘Bar’ en ‘Eigen Programmatie’ goed te keuren met ingang van heden en eindigend op 31
december 2019.

Huishoudelijk reglement werkgroep Eigen Programmatie
Algemene werking
Het Gemeenschapscentrum Deerlijk is de culturele infrastructuur die de gemeente beheert
met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve
van de lokale bevolking en met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit. Daarnaast
verzorgt het gemeenschapscentrum een breed en eigen cultuurspreidingsaanbod gericht op
de bevolking van het streekgericht werkingsgebied rond Deerlijk. Deze taken worden
geconcretiseerd in de strategische meerjarenplanning van de gemeente.
Voor de uitbouw van een kwaliteitsvol cultuuraanbod voor GC Deerlijk wordt de werkgroep
‘Eigen Programmatie’ opgericht. De werkgroep rapporteert aan de raad van bestuur van GC
Deerlijk.

Doelstellingen
De werkgroep ‘Eigen Programmatie’ heeft volgende doelstellingen:
-

de uitbouw en ontwikkeling van een kwaliteitsvol jaarlijks cultuuraanbod voor GC Deerlijk;
het promoten en ondersteunen van het cultuuraanbod van GC Deerlijk bij inwoners en
bezoekers.

Wie kan toetreden?
Alle individuen die zich interesseren voor cultuur en actief willen meewerken aan de uitbouw
van een jaarlijks kwaliteitsvol cultuurprogramma voor GC Deerlijk.
Er kan beroep worden gedaan op de expertise van niet-leden of deskundigen.
Leden die niet langer deel wensen uit te maken van de werkgroep delen dit schriftelijk of per
e-mail mee aan de cultuurfunctionaris van GC Deerlijk.
De toetreding tot de werkgroep ‘Eigen Programmatie’ behelst de aanvaarding van het
huishoudelijk reglement en houdt de verplichting in tot het nakomen ervan.

Taken
-

het programmeren van eigen culturele activiteiten voor GC Deerlijk binnen de perken van
de beschikbare middelen onder de eindverantwoordelijkheid van de cultuurfunctionaris;
een actieve deelname aan de uitbouw en ontwikkeling van een kwaliteitsvol
cultuurprogramma voor GC Deerlijk;
het prospecteren van verschillende genres van voorstellingen om tot een divers en
boeiend cultuuraanbod te komen;
bij uitzondering meewerken aan de praktische uitwerking van het cultuuraanbod van GC
Deerlijk;
evaluatie van het cultuuraanbod van GC Deerlijk.

Return
De leden van de werkgroep ‘Eigen Programmatie’ kunnen de voorstelling gratis
prospecteren.

Financiële lasten
Het gemeentebestuur stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking om een kwaliteitsvol
cultuuraanbod uit te werken voor GC Deerlijk. De uitgaven en inkomsten worden opgenomen
in het gemeentelijk budget. De werkgroep ‘Eigen Programmatie’ werkt een kwaliteitsvol
cultuurprogramma uit binnen het ter beschikking gestelde budget. Na elke activiteit wordt
een financieel verslag opgemaakt door de cultuurdienst dat besproken wordt in de
werkgroep ‘Eigen Programmatie’ en op de raad van bestuur van GC Deerlijk. Het financieel
verslag wordt overgemaakt aan het gemeentebestuur.

Vergaderingen
De werkgroep ‘Eigen Programmatie’ komt maandelijks samen en zo dikwijls als de belangen
van GC Deerlijk vereisen. De vergaderingen worden geleid door de cultuurfunctionaris. De
cultuurfunctionaris roept de werkgroep samen, maakt de agenda op en verstuurt de
uitnodigingen. Van elke bijeenkomst wordt een verslag opgemaakt.

Discretieplicht
De leden van de werkgroep gaan vertrouwelijk om met ter beschikking gestelde informatie.

Verzekeringen
De werkgroep ‘Eigen Programmatie’ ressorteert onder het gemeentebestuur. Ter dekking
van de risico’s ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’, ‘Rechtsbijstand’ en ‘Lichamelijke Ongevallen’
sluit het gemeentebestuur de nodige verzekeringspolissen af voor de leden.

Afsprakennota
De vrijwilliger ondertekent een afsprakennota met het gemeentebestuur van Deerlijk, waarin
de rechten en de plichten van beide partijen opgenomen zijn, bij de aanvang van het
vrijwilligerswerk. Er wordt geen vrijwilligersvergoeding voorzien.

Huishoudelijk reglement werkgroep ‘Bar’
Algemene werking
Het gemeenschapscentrum Deerlijk is de culturele infrastructuur die de gemeente beheert
met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve
van de lokale bevolking en met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit. Daarnaast
verzorgt het gemeenschapscentrum een breed en eigen cultuurspreidingsaanbod gericht op
de bevolking van het streekgericht werkingsgebied rond Deerlijk. Deze taken worden
geconcretiseerd in de strategische meerjarenplanning van de gemeente.

Doelstelling
Het bieden van ondersteuning bij de uitvoering van het cultuuraanbod van GC Deerlijk.

Wie kan toetreden
Alle individuen die zich interesseren voor cultuur en actief willen meewerken aan de
uitvoering van een jaarlijks kwaliteitsvol cultuurprogramma voor GC Deerlijk.
Leden die niet langer deel wensen uit te maken van de werkgroep delen dit schriftelijk of per
e-mail mee aan de cultuurfunctionaris van GC Deerlijk.

De toetreding tot de werkgroep behelst de aanvaarding van het huishoudelijk reglement en
houdt de verplichting in tot het nakomen ervan.

Aard van het vrijwilligerswerk
De vrijwilliger engageert zich om voor de GC Deerlijk belangeloos activiteiten te verrichten.
De taak omvat:
- openhouden van de bar voor aanvang van de voorstelling (45 min.), in de pauze (20
min.) en na de voorstelling (tot laatste bezoeker);
- koelkasten aanvullen;
- glazen afwassen, afdrogen en terugplaatsen op de rekken;
- tafels reinigen met een natte doek;
- stoelen en tafels aan de kant plaatsen;
- onthaalactiviteiten;
- begeleiding van artiesten.
Afspraken:
- er wordt cash betaald aan de toog. Er wordt niet gewerkt met drankkaarten;
- de cultuurdienst zorgt dat de prijslijsten van de dranken uithangen;
- er wordt een eindverantwoordelijke voor de bar en de kassa aangesteld per voorstelling;
- de eindverantwoordelijke waakt over de goede werking van de bar. Controle op de
verkoop gebeurt door een cultuurmedewerker op basis van de aanwezige voorraad;
- de eindverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de kassa en ontvangt hieromtrent
instructies van de cultuurfunctionaris;
- de cultuurfunctionaris voert een kascontrole uit;
- de eindverantwoordelijke beslist wanneer de bar sluit, wanneer een vrijwilliger kan
stoppen en sluit het gemeenschapscentrum af.
Er wordt op voorhand met de vrijwilliger afgesproken wanneer hij/zij welke taak op zich wil
nemen.

Return
Een vrijwilliger die helpt op de avond van de voorstelling kan deze voorstelling gratis
bijwonen en heeft recht op drankjes voor eigen gebruik terwijl hij zelf de bar openhoudt.

Vergaderingen
De werkgroep van vrijwilligers komt zo dikwijls samen als de belangen van GC Deerlijk
vereisen. De vergaderingen worden geleid door de cultuurfunctionaris.
De
cultuurfunctionaris roept de werkgroep samen, maakt de agenda op en verstuurt de
uitnodigingen. Van elke bijeenkomst wordt een verslag opgemaakt.

Discretieplicht
De leden van de werkgroep gaan vertrouwelijk om met ter beschikking gestelde informatie.

Verzekeringen
De werkgroep ressorteert onder het gemeentebestuur. Ter dekking van de risico’s
‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’, ‘Rechtsbijstand’ en ‘Lichamelijke Ongevallen’ zijn door het
gemeentebestuur de nodige verzekeringspolissen afgesloten.

Vrijwiligersnota
De vrijwilliger ondertekent een afsprakennota met het gemeentebestuur van Deerlijk, waarin
de rechten en de plichten van beide partijen opgenomen zijn, bij de aanvang van het
vrijwilligerswerk. Er wordt geen vrijwilligersvergoeding voorzien.

Art. 3. – Huidige huishoudelijke reglementen worden bekend gemaakt overeenkomstig
artikel 186 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
Art. 4. – Huidige beslissing aan het algemeen toezicht te onderwerpen.
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