VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR TOERISME EN ERFGOED
VVV ’t Gaverland
17 05 2016 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

verontschuldigd

Libeert Karl

adviesraad voor vrijetijdszaken

aanwezig

Luce Vandenmeersschaut

verontschuldigd

Martens Didier

verontschuldigd

Neirinckx Pierre Martin

overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit

aanwezig

Schepens Jean-Marie

voorzitter

aanwezig

Van Meirhaeghe Diederik

verontschuldigd

Vanquaille Jan

ondervoorzitter

verontschuldigd

Vermeulen Patrick

penningmeester

aanwezig

Vlerick Christiaan

afwezig

Buysse Chantal

aanwezig

Haeck Claudine

verontschuldigd

Schumacher Anne

adviesraad voor vrijetijdszaken

aanwezig

Meskens Karen

aanwezig

De Smet Marie-Rose

afwezig

Stevens Annabelle

afwezig

Matthys Mireille

afwezig

Waarnemend
Martens Dirk

schepen

aanwezig

Vertenten Alex

secretaris

aanwezig

1.

Verwelkoming
Jean-Marie verwelkomt de aanwezigen.

2.

Goedkeuring verslag vergadering 31.03.2016
Foto Grenadierslaan met brug was niet duidelijk. Geen andere opmerkingen.

3.

Kasverslag
Rekeningen: spaarboekje
31/03/2016 7.500,00 euro

zichtrekening
162,08 euro

Saldo POLS-subsidie (1250 euro) voor het reuzendossier werd gestort.

Stand van zaken WOI boek:
Gedrukt: 500 exemplaren – totaalprijs: 6 977,21 euro
Subsidie POLS: 2500,00 euro
Verkocht:
5 217,00 euro
540,00 euro:

(VVK 18 euro en VK 20 euro)
(30 exemplaren kocht de gemeente en dit voor
prijsuitreikingen allerhande)

In Depot:
De Poort: 106 boeken
85 in andere depots: (bibliotheek, Jean-Marie, Dirk VDK, Fonteintje en
andere dagbladhandelaars)
4.

Trage Wegen:

a.

Evaluatie inwandelen van d’ Hekseketse : aankondiging, kaartje en wandeling
waren ok. Goede gidsbeurt van Frank Rogiest. Opkomst: veel volk uit de buurt
minder uit de werkgroep en de VVV. De gemeente bestelde een zitbank voor aan
het ziekenputje.
Binnengekomen verslagen: Chantal brengt verslag vanuit de werkgroep. De
werkgroep bekijkt hoe het wandelmateriaal (boekje, (digitale) kaart) best wordt
samengesteld.
Toekomst: dit jaar worden er nog 2 trage wegen ingewandeld. 28/08 –
Hofmeerspad. 12/10: Tertweg

b.
c.
5.

Werkgroep Lustige Tonussen:

a.

Boek stand van zaken: zo goed als uitverkocht. Het gemeentebestuur wenst nog
30 boeken aan te kopen.
Karen en Anne brengen het verslag van de voorbije activiteiten van de werkgroep.
Er zijn verschillende personen geïnteresseerd om als Pijnder op te treden (Eddy
Lannoye, Rudy Glorieux, Dirk Bauwens en een zekere De Boel).
Klaar Teurrekens (van Kunstig Gavere) schonk een mooi “reuzenboek” aan de
werkgroep.
POLS-nieuws
Het evaluatiedossier werd door Alex opgemaakt, ingediend en aanvaard.
Het saldo van 1250 euro werd overgemaakt.
uitstap naar Ath, Musée des Géants: carpooling om 13 u op parking
Sportdreef, vrijdag 27/5

b.
c.
d.

6.

Het waterloo van Waterloo
Er was te weinig belangstelling om deze uitstap effectief te laten plaatsvinden.
Initiatiefnemer in 2017 is de bibliotheekcommissie.

7.

Evaluatie etentje en het jaaroverzicht?
Het etentje in Den Uil was heel lekker. Er was echter geen plaats om het
jaaroverzicht te tonen. Dit wordt meegenomen naar volgend jaar... het wordt dan
een dubbeljaaroverzicht...

8.

Gafodi:
27/05: voorstelling van het boek over Gafodi
oproep voor de cursus erfgoedbank Leie-Schelde op 18/06.

9.

Datum volgende vergadering:
Dinsdag 30.08.2016 om 19.30 uur

10.
-

-

Varia:
Steenbakkerssite moet dringend eens opgekuist worden.
Valeirzoektocht: van 1 juli tot 30 september 2016. Patrick en jan werken hieraan.
Prijsuitreiking om 16/10 tijdens de voorstelling van de Trage Weg Tertweg.
WOI: er zal een POLS publicatie over de Schelde en Leiestreek tijdens WOI
gemaakt worden. Het gemeentebestuur Gavere koppelde hieraan, op aangeven
van de VVV, enkele expliciete voorwaarden op vlak van realisatie, redactie, druk
en voorstelling.
Emailadres van Anne wordt anne.schumacher@proximus.be
Op 15/05 stelt Kunstig Gavere tentoon in De Kiem.

