VERSLAG CULTUURRAAD 19/07/2018 OM 19U30
RAADZAAL GEMEENTEHUIS
Aanwezig: Marie-Jeanne DESCHUYTENEER, Georges SAUVAGE, Anna DURANG,
Jean-Pierre BEKE, Marleen FLAMANT, Myriam VANHOLDER
Verontschuldigd: Thierry VAN VRECKEM
-

Verslag van de vorige vergadering van de cultuurraad van
deze vergadering werd besproken en goedgekeurd.

-

Dorpsfeesten 18 en 19/08/2018:


















-

: Het verslag van

Voor fotostudio cultuurraad is er een aparte tent (8m – 4m)

voorzien op zondag 19/08, die op dezelfde plaats zal staan als in 2017. In deze tent
zullen 2 banners + banner cultuurraad opgehangen worden.
Zaterdagmorgen (om 9 uur) 18/08 komen we met cultuurraad (voor wie mogelijk)
even samen op de Plaats.
Zondag 19/08: fotostudio in tent Cultuurraad: dit van 14u tot 18u.
Myriam zorgt voor een groot plakkaat aan ingang tent (geplastificeerde A3
bevestigd eventueel op een harde achtergrond (zie materiaal 10000-stappenclash
Nancy) met de vermelding: FOTOSTUDIO.
Accessoires in tent: oude tafel + 2 kerkstoelen (zie Jean-Pierre Beké);
Voor de inschrijvingen (Anna): kleine tafel + stoel.
Een zitbank uit grote feesttent zal ook worden voorzien.
In het infoboekje feestcomité zal volgende tekst staan:
Cultuurraad Bever/Conseil Culturel Biévène: Fotostudio in een decor uit de Tijd
van Toen – Votre photo dans un décor d’antan.
Deze tekst werd via mail aan Stefaan Goessens bezorgd.
Aan iedereen die poseert, zal als herinnering een sleutelhanger worden gegeven
met het embleem “Cultuurraad Bever” (minimum 250 exemplaren worden
besteld).
Prijs foto: €3,00
De foto’s zal achteraf worden bezorgd; een bonnetje met nr. zal tijdens fotoshoot
aan de deelnemers worden gegeven (via gemeentehuis: Myriam). Myriam zal een
strooibriefje voorzien om mee te geven met vermelding: “Foto(‘s) af te halen op
gemeentehuis, bij Myriam Vanholder op dinsdag of vrijdag.”
Geen vergadering cultuurraad meer vóór de dorpsfeesten.
Afspraak dus: zaterdag 18/08 om 9u op de Plaats (in verband met tent fotostudio).

11/11/2018:
 Half september 2018 zal een flyer ter bekendmaking festiviteiten 11/11 worden
verspreid.
 Boek Georges en Werner: tegen 11/11 zal de proefdruk klaar zijn.

-

Volgende vergadering van de cultuurraad gaat door op donderdag 13/09/2018 om
19u30.
Tot dan!
Fijn verlof intussen.
Myriam VANHOLDER

