
Trekkersvergadering –20 januari 2016 

 

 

 

Aanwezig :  Remi Dejaeghere, Christine Vandekerkhove, Filiep Nottebaert , 

Greta Verhaeghe, Beatrijs Leconte, Saraï Sabbe, , Bernard Noffels, 

Marc Benoit , Vincent Lafaut, Francis Benoit, Freddy Verhaeghe,  

Anne De Meester , Bernard Marchau 

Verslag    Saraï Sabbe en Beatrijs Leconte 

Agendapunten :  

1. Verwelkoming nieuw lid van de Cultuurraad 

Anne De Meester woont sinds 1,5 jaar in Kuurne in de Dageraadstraat. Ze was 15 

jaar cultuurfunctionaris in Spiere Helkijn. Nu is ze coördinator van sport, 

communicatie en cultuur samen ( Spiere Helkijn is kleine gemeente). 

Beatrijs stuurt adreslijst van trekkersgroep door zodat Anne de leden van de CR 

beter kan leren kennen. 

 

2. Goedkeuring en opvolging vorig verslag ( 16 december 2015) 

Verslag wordt goedgekeurd. 

1.1. Website CR (Remi) 

Website : https://kuurnsecultuurraad.wordpress.com 

Webmasters  Remi Dejaeghere en Vincent Lafaut. 

Wat moet er allemaal op?  

Kenbaar maken dat we een website hebben. Tips en opmerkingen doorgeven aan 

Remi Dejaeghere. 

Via FB promoten. 

1.2. Werkgroep cultuurpatrimonium  (Bernard Noffels) 

Bevraging : meesten vinden dat we de collectie zeker volledig moeten houden en 

in de gemeentelijke lokalen tentoonstellen (zie nota Bernard) 

Dit wordt als advies aan de gemeente overgemaakt. Het CBS kan dan een optie 

uit het advies kiezen en daarna kan die optie nog verder uitgewerkt worden. 

Reactie burgemeester: voorstel is praktisch haalbaar. Er is in de gemeentelijke 

gebouwen een railsysteem voorzien. Op die manier is een rotatiesysteem 

mogelijk. 



Opmerkingen of aanvullingen op het advies mogen nog doorgestuurd worden 

naar Bernard tot het weekend. In het weekend schrijft Bernard het definitief 

advies en stuurt het naar Saraï Sabbe door. 

Naast het resultaat van de bevraging, heeft Bernard ook een persoonlijk voorstel 

geformuleerd in zijn nota (zie nota Bernard Noffels). Reactie burgemeester: de 

gemeente kan dit voorstel meenemen naar Zuidwest en zien wat er mogelijk is. 

Inventarislijst wordt doorgestuurd naar Bernard Noffels. 

1.3. Vervanging Michèle  De Gouy in AV van beheersorgaan  

Christine Vandekerkhove neemt de vervanging van Michele in het beheersorgaan 

op. Saraï belt Michele nog op om de vraag te stellen of ze haar medewerking nog 

wil verlenen aan de website. 

1.4. Huiskamerconcerten ( advies Robert Hugelier) 

Robert heeft nog niet de gelegenheid gehad om hierover met Bernard Marchau in 

overleg te treden.  

Mededeling burgemeester: Als een gevolg van de herwerking van de subsidies 

voor evenementen, is gebleken dat een aantal activiteiten (kleine activiteiten die 

noch project, noch evenement zijn bv. Huiskamerconcert, individueel project 

zoals ‘Buren bij kunstenaars’) via geen enkel reglement gesubsidieerd kunnen 

worden. Daarom wordt er dit jaar een nieuw reglement gemaakt om dat soort 

activiteit toch een kleine subsidie te kunnen geven.  

 

3. Voorstelling werking Zuidwest (regionaal platform voor cultuur) 

Zuidwest: platform voor cultuur en erfgoed van de dertien gemeentes van regio 

Kortrijk. 

Binnen Zuidwest zit de Erfgoedcel. Als één van haar eerste projecten, heeft de 

Erfgoedcel de erfgoedconvenant opgesteld. De erfgoedconvenant is een 

overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de dertien gemeentes uit onze 

regio. Via die convenant ontvangen de dertien gemeentes een subsidie en met 

die subsidies werd er een erfgoedcel opgericht. Tijs De Schacht en Lieze Neyts 

zijn er werkzaam. Wat doen ze? Ze werken rond roerend en immaterieel erfgoed 

(geen onroerend erfgoed), maar ook erfgoed ontsluiten, depotwerking, 

digitalisering, publiekswerking zoals de Erfgoeddag, projecten rond erfgoed, het 

bestaande Erfgoednetwerk in kaart brengen (waar zit wie in de erfgoedsector, 

welke zijn de bestaande erfgoedorganisaties, enz… 

www.erfgoedzuidwest.be    –    056 24 16 16 

 

4. Actieplan 2016 : ad hoc werkgroepen + trekkers? 

http://www.erfgoedzuidwest.be/


 Cultuurprijs 

Vincent Lafaut, Beatrijs Leconte en Filiep Nottebaert. 

Nieuw idee: het ene jaar cultuurcafé (wanneer er een individuele winnaar is) 

het andere jaar wordt er iets rond verenigingen gedaan (wanneer er een winnaar 

uit de verenigingen wordt gekozen). Moet nog uitgewerkt worden. 

 Artykid 

Marc Benoit + groep van enthousiaste mensen (experts) buiten de CR. 

 Website : communicatie – transparantie -  interactiviteit   

Remi Dejaeghere en  Vincent Lafaut. 

 Werkgroep kunstpatrimonium (inventarisering + tentoonstelling) 

Getrokken door Bernard Noffels. 

Vraag is of een werkgroep nodig is voor dit thema. Op dit ogenblik niet direct, 

maar eenmaal de gemeente laten weten heeft met welke optie uit het advies men 

verder wil, dan kan er alsnog een werkgroep opgericht worden om de opties 

verder uit te werken. Maar dit kan allemaal vrij snel gaan. Sommige zaken 

kunnen gemakkelijk per mail afgehandeld worden, maar voor andere is het beter 

om samen te komen en van gedachten te wisselen en ideeën concreter uit te 

werken. 

 Educatie/ Workshops/thema-avonden ( Sabam/Hoe organiseren? /Affiches 

ontwerpen. /vrijwilligersthema’s). Wie neemt dat op zich?  

Beatrijs : liever niet louter voorstellen van de werking maar iets educatief. 

Wat zijn de noden? Vragen we dat via Facebook ( website is nog niet in orde)? 

Eventueel met een kleine inleiding over wat we de voorbije 2 jaar gedaan hebben 

(een vraag van Bernard Noffels, Filiep Nottebaert en Robert Hugelier).  

Voorstel Remi en Marc om iets te brengen rond de nieuwe nota van Sven Gats. 

Wie zou daar iets kunnen brengen over welke implicaties dat heeft voor het 

gemeentelijk beleid en voor de verenigingen in het veld? 

Bernard  Noffels en Robert Hugelier: er is vanuit de verenigingen een grote vraag 

naar een AV omdat men denkt dat de CR niet actief bezig is. Het is fout om 

zomaar alle klassieke tradities overboord te gooien. Er is nood aan info en 

inbreng vanuit de basis  nieuwe AV...? Vervolg...? 

 Meer kunst in het straatbeeld  

Wie?  Zie ontwerp advies Vlaspark dat nog moet worden afgewerkt. Bernard 

Noffels werkt dit advies verder af. Voorstel wordt besproken in de eerstvolgende 

vergadering. 

 

Hier werd de vergadering afgesloten na het plotse vertrek van de voorzitter, De niet 

behandelde agendapunten worden verschoven naar de volgende vergadering van het 

DB. 


