
 

 

Verslag van de vergadering van het DB van 18 februari 2016.  

Aanwezig: Bernard Noffels, Filiep Nottebaert, Christine Vandekerckhove, Greta 

Verhaeghe, Marc Benoit, Remi Dejaeghere, Saraï Sabbe 

Verontschuldigd: Vincent Lafaut, Ann De Meester, Francis Benoit, Robert 

Hugelier, Bernard Marchau 

Wij nemen akte van het ontslag van voorzitster Beatrijs Leconte uit het 

dagelijks bestuur en de cultuurraad. 

Bernard en Filiep hebben, in samenspraak, de leiding op zich genomen voor het 

opstellen van deze vergadering. Voorlopig werden ons tevens de conclusies 

toegestuurd van de vorige A.V. als werkdocument en richtlijn voor de te volgen 

koers in de eerstvolgende periode. 

1. Het vorig verslag wordt goedgekeurd tot de zin “Meer kunst in het 

straatbeeld”. De punten daarna worden uit het verslag genomen wegens 

niet behandeld. 

2. Wijzigingen in de samenstelling van de cultuurraad: Filiep kan wegens 

omstandigheden de functie van voorzitter niet op zich nemen. Hij zal 

echter nauw samenwerken met Bernard die de functie van voorzitter 

voor 3 jaar (tot het einde van deze legislatuur) op zich gaat nemen. Dit 

wordt door de vergadering met algemeenheid van stemmen 

aangenomen. Wij vragen de uittredende leden met aandrang zich te 

laten vervangen in het dagelijks bestuur. Het is belangrijk om het contact 

met onze achterban terug op te nemen. Daarom organiseren we een 

algemene samenkomst begin april waarop zal gevraagd worden om 

vertegenwoordigers aan te duiden en het dagelijks bestuur te versterken 

vanuit de verenigingen en/of deskundigen. Dan zal ook de website 



voorgesteld worden als een van de communicatiemiddelen tussen het 

dagelijks bestuur en het veld.  

3. Versterken van de werkgroepen : 

Cultuurprijs: Filiep neemt de plaats in van Beatrijs in de werkgroep. We 

trachten ook daar om versterking te krijgen met misschien mensen van 

buiten de raad. 

Artykid: Marc trekt de groep verder met zijn assistentes en ook daar kan 

iemand vanuit het DB bijkomen als ondersteuning voor Marc. 

Een nieuwe werkgroep “Communicatie” wordt opgericht met Remi, 

Bernard  Noffels en misschien Vincent (nog na te vragen). Zij verzorgen 

de website en de Facebookpagina. 

Marc onderzoekt momenteel het thema ouderen en cultuur. 

Er wordt gevraagd om de samenstelling van de werkgroepen op te lijsten 

en die te bezorgen aan de voorzitter en het DB. 

4. Voorstellen voor thema's van de algemene samenkomst:  

         Cultuurschepen uitnodigen om zijn cultuurbeleid toe te lichten en de     

 aanpassing aan de nieuwe vereisten voor te stellen. 

Uitleg wat er de laatste 3 jaar gebeurd is en hoe we nu verder gaan. 

Hoe het logo van Kuurne gebruiken op publiciteit: eventueel via 

voorbeelden hoe het moet en hoe het niet moet toelichten waar en hoe 

het gemeentelogo moet geplaatst worden op affiches zodat in de 

toekomst geen reclamaties moeten komen vanuit de gemeente. 

Voor een AV in september: stand van zaken huidig Cultuurdecreet en 

wetgeving ter zake + consequenties daarvan op het het terrein. 

5. 2 adviezen wachten nog op behandeling in het DB: 

Tegels integreren in de uitbreiding van het pleintje voor het 

gemeentehuis. Wij vragen inspraak in de plannen inzake plaatsing (ook 

rekening houdend met toekomstige cultuurprijzen). 



Tevens wordt een advies opgemaakt (Marc stuurt voorstel wijziging 

ontwerptekst door naar de voorzitter) voor het plaatsen van beeldende 

kunst in het publiek domein. 

6. Er werden 2 adviezen behandeld aangaande subsidiëring van culturele 

projecten, die positief zijn geadviseerd. 

7. FairTrade Kollektief: Bernard Noffels wordt de nieuwe coördinator van 

het Kollektief. Alle verenigingen zullen opnieuw aangesproken worden 

om toe te treden tot het FairTrade Kollektief en mee te werken. Doel is 

Kuurne blijvend de titel van FairTrade Gemeente te bezorgen. 

8. Data volgende vergaderingen: telkens op woensdagavond op 9 maart,  

13 april (AV) , 11mei en 8juni. Verdere data volgen na evaluatie. 

9. Varia:  

Teneinde de goede werking van de cultuurraad te bevorderen wordt 

door Marc het huishoudelijk reglement aangehaald. Dit dateert echter 

van 1996 zodat een aanpassing aan de huidige noden wenselijk is. 

Bernard vraagt de bewuste documenten op en die zullen worden 

verspreid in het DB om ze te bestuderen en aan te passen.                                                

        Kuurne Arena: onlangs verscheen een mooi verzorgd krantje waar in een 

 aantal verenigingen zich konden voorstellen. Dit was een initiatief van 

 Hans  Verschueren – manager van de Kuurnse Renbaan. Blijkbaar werd 

 dit niet in alle bussen verdeeld. Bernard doet navraag of dit  alsnog zal 

 gebeuren en of het initiatief voor herhaling vatbaar is. 

 

Secretaris Ad Interim 

Remi Dejaeghere 

 

 

 


