VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR TOERISME EN ERFGOED
VVV ’t Gaverland
29 10 2015 om 19.30u – De Poort

0.

Aanwezigheden

Effectief
De Clippele Mattheus

aanwezig

De Wilde Michel
Dermout Bram

afwezig
ondervoorzitter

Verontschuldigd

Dirk Vandekerckhove

Afwezig

Kongs Paul

Aanwezig

Libeert Karl

adviesraad voor vrijetijdszaken

Verontschuldigd

Luce Vandenmeersschaut

Verontschuldigd

Martens Didier

Aanwezig

Neirinckx Pierre Martin

overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit

Verontschuldigd

Schepens Jean-Marie

voorzitter

Aanwezig

Van Meirhaeghe Diederik

Aanwezig

Vanquaille Jan

ondervoorzitter

Verontschuldigd

Vermeulen Patrick

penningmeester

Aanwezig

Vlerick Christiaan

Afwezig

Buysse Chantal

Verontschuldigd

Haeck Claudine

Aanwezig

Schumacher Anne

adviesraad voor vrijetijdszaken

Verontschuldigd

Meskens Karen

Aanwezig

De Smet Marie-Rose

Afwezig

Stevens Annabelle

Verontschuldigd

Matthys Mireille

Verontschuldigd

Waarnemend
Martens Dirk

schepen

Aanwezig

Vertenten Alex

secretaris

Aanwezig

1.

Verwelkoming
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en verontschuldigt de afwezigen.

2.

Goedkeuring verslag vergadering 14 09 2015
Geen opmerkingen.

3.

Kasverslag
De penningmeester brengt verslag uit van de rekeningen.
rekening:
14,10 euro
groenboekje:
7 952,31 euro
verrichtingen:
70 euro: betaling fotoboek Gafodi”een straat in de kijker”

-

4.

5.

17,50 euro is gestort op rekening van Willy Bekaert. Dit
voor de aankoop van een kleine attentie voor de stagiairesstudenten in het kader van de werkgroep reuzen.

Trage Wegen:
Evaluatie openstelling Pickendaele:
mooie activiteit met veel volk
receptie was in orde, toespraken ok
Wassenewegel:
er ontbreekt een naambordje op deze trage weg.
de wegel komt uit in de Kastijdestraat van Melsen. Alex zal de
buurgemeente vragen of er een paaltje met straatnaam mag geplaatst
worden.
Peters:
Jean-Marie stelt een brief op voor de “Peters der Gaverse Trage Wegen”. Hierin
wordt aangegeven wat van hen verwacht wordt. Eén maal per jaar (in
maart voor het toeristisch seizoen) een verslagje opmaken van de
bevindingen. Eén of meerdere keren per jaar de trage weg bewandelen en
tekorten signaleren.
Organisatie van de culturele uitstap in 2016.
periode: maart – april – mei (zaterdag of op zondag)
ideeën:
Waterloo/ de kerk van Nijvel
Tentoonstelling Willem I te Gent
Boottocht kanaal Gent-Terneuzen
Reuzenmuseum te Ath

6.

Verslag uit de werkgroep “De Lustige Tonussen”
Jean-Marie is bezig met de eindredactie van de publicatie over de Gaverse
reuzen.
De werkgroep ging naar de carnavalbeurs in Aalst en ook een repaircafé
over reuzen te Wichelen.
De twee frames zijn hersteld.
De werkgroep komt samen op dinsdag 17 november om 19.30 in De Poort.

7.

Werkgroep WOI
renovatie monumenten: dossier komt voor op de provinciale commissie in
de loop van de maand november.
Schepenbrief van Bochoute zit ook in dat dossier.
2016: het dagelijkse leven in Gavere tijdens WOI:
Voordat een activiteit wordt uitgewerkt zal eerst een
inventaris worden opgemaakt van de beschikbare documentatie:.
Op maandag 9 november om 14 uur: bibliotheek. Alle stukken ivm
WOI worden daar ingescand/gefotografeerd.
Alex start opnieuw een “cloud” op met alle info over WOI in Gavere.
Dit zal niet “Wuala” zijn want die zijn gestopt!

8.

Infobord “Slag bij Gavere”.
Is ernstig beschadigd. De vraag is of het nog kan hersteld worden. Alex gaat
kijken om de schade in te schatten.

9.

Nieuw uit POLS:
Jean-Marie brengt het nieuws uit Pols.
activiteit ivm bakovens (15/11)
erfgoeddag 24/04/2016: thema rituelen
Zulte: Gaston Martensjaar
WOI: filmbeelden uit de streek en jaarboek WOI

10.

Kaarten met QR-codes zijn ter beschikking.

Varia:
-

ivm jaaroverzicht: foto’s bezorgen van Gaverse activiteiten aan Alex
vlaggen van deelgemeenten realiseren? Kan de VVV daaraan meewerken of
niet?
De vraag komt er naar aanleiding van de interesse van Frank Rogiest
uit Dikkelvenne. Men wil in Dikkelvenne een dergelijke vlag ter
beschikking stellen aan belangstellenden die deze kunnen
uithangen op lokale festiviteiten/kermissen.
Kan er onderzocht worden of elke deelgemeente daarin interesse
heeft?

-

Drink op de gezondheid van
, de spiksplinternieuwe
kleinzoon van Jean-Marie! Proficiat!

-

volgende vergadering: donderdag 21 januari 2016 om 19.30 uur.

Leo

Verslag: Alex Vertenten

