Verslag Cultuurraad – 09/03/2016
(in een koud “oud gemeentehuis” nr. 10 zonder wifi)

Aanwezig: Bernard Noffels, Sarai Sabbe, Filiep Nottebaert, Lydia Verfaillie , Remi Dejaeghere, Greta
Verhaeghe, Christine Vandekerkhove, Marc Benoit, Bernard Marchau, Robert Hugelier vervoegde
ons rond 20:39 uur.
Voor verslag: Bernard Marchau
Verontschuldigd: Freddy Verhaeghe
De vergadering werd voorgezeten door Bernard Noffels, waarnemend voorzitter.
1. Goedkeuring verslag DB van 18/02
Mits wat opmerkingen, met handgeklap goedgekeurd.
2. Functies herbekijken en peilen naar een vaste secretaris (uit het DB of eventueel uit de AV)
We bekijken wat er ons te doen staat nu er een nieuwe voorzitter gekozen moet worden.
Bernard Noffels is als ondervoorzitter de kandidaat van het DB. Eventuele andere kandidaten kunnen
zich melden op de Cultuurdienst vóór 06/04/2016. Op de algemene vergadering van 13/04/2016
houden we of een verkiezing of de bekrachtiging van de voorzitter.
Lydia Verfaillie vervangt, namens Curieus, Stephanie Tamsin.
3. Adviezen bespreken
3.1 Advies convenanten
Door omstandigheden kon het nieuwe subsidiereglement voor organisaties en verenigingen die in
een convenant zaten niet van start gaan op 01/01/2016. Er wordt ons gevraagd om te adviseren dat
deze organisaties van hun convenant verder kunnen genieten door de termijn er van te verlengen.
Wij als cultuurraad zullen adviseren dat de convenanten verlengd kunnen worden, zodat voor de
betrokkenen financiële slagkracht verzekerd blijft.
4. Stand van zaken werkgroep communicatie: website – Facebook
Verschillende personen hebben zich ingezet om de Facebookpagina en website op te maken.
Na drie jaar (nu dus) evalueren we en kijken we wat voor verbetering vatbaar is en hoe we de
krachten kunnen bundelen. We starten we met een werkgroep communicatie, waarvan Remi
Dejaeghere, Bernard Noffels, Filiep Nottebaert, Bernard Marchau deel uitmaken. Gevraagd wordt aan
Vincent Lafaut of hij lid wil zijn van die werkgroep.
4.1 De website van de cultuurraad
De website van de cultuurraad heeft reeds wat vorm (met dank aan Remi Dejaeghere). De website
wordt verder verfijnd. Iedereen van de cultuurraad wordt uitgenodigd om deze eerstdaags te
bezoeken en tips en aanvullingen aan Remi over te maken. www.Kuurnsecultuurraad.worldpress.com
4.2 De Facebook pagina
Facebookpagina is reeds langer opgemaakt. Remi is toegevoegd aan de beheerders lijst. Vroegere
beheerders die geen deel meer uitmaken van de cultuurraad worden ontzien van hun taken.
Bernard neemt contact op met Stephanie Tamsin i.v.m. beheerdeerstatus en de al of niet koppeling
aan haar persoonlijke account.
NOOT: Belangrijke opdrachten voor de werkgroep communicatie :
– Beheren en onderhouden van Facebookpagina en website
– Richtlijnen opstellen over wat wel, en wat niet gepost wordt op Facebook
– Zoeken van een perschef binnen onze rangen

5. Stand van zaken werkgroep Cultuurprijs
Filip Nottebaert neemt de leiding van de werkgroep “Cultuurprijs” op zich en zoekt gemotiveerde
medewerkers. Zij zoeken een format en gaan aan de slag. Dit jaar staat een vereniging of organisatie
in de kijker. Er wordt gediscussieerd over juryleden, financiën en het systeem van nomineren. Marc
Benoit blijft verantwoordelijk voor de jury en de jurering. Filip krijgt raad en advies. Waarvoor dank
uit naam van Filip.
6. Visie voorzitter inzake vernieuwing en werking KCR
De voorzitter doet zijn inaugurele rede en stelt zijn “grondwet” (grapje!) voor. Dit alles in 2 min23
seconden. Bravo. Visie werd op voorhand rondgezonden en wij konden hem nalezen. De visietekst is
een sneuvelnota en een uitnodiging tot actie en discussie. Enkele belangrijke woorden die genoteerd
werden : efficiëntie, eenvoudig, doorzichtige structuur, beter contact met de basis en een goede
doorstroming van informatie in beide richtingen .
7. Voorbereiding AV van 13/04/2016 op het hoeve domein
- De wijzigingen binnen de cultuurraad komen zeker aan bod. Al dan niet met een verkiezing of de
bekrachtiging van de nieuwe voorzitter.
- Een kort financieel verslag wordt geschetst (Marc Benoit)
- Stand van zaken omtrent Locus, Forum, Werkgroepen, Experts vs deskundigen (Bernard Noffels)
- Onze communicatiekanalen Facebook (Bernard Marchau) en website worden getoond en toegelicht
(Remi Dejaeghere)
- De investeringen toelichten omtrent de foyer Kubox (Robert Hugelier of Christine Vandekerckhove)
– Cultuurprijs 2016: toelichting (Filiep Nottebaert)
– Activiteitenkalender: toelichting (Bernard Noffels)
Verder komen er nog tips :
- De nominatiebrieven voor de cultuurprijs kunnen bij de uitnodiging van de A.V. gestopt worden.
- De deskundigen worden uitgenodigd op de A.V.
8. Activiteitenkalender
Al jaren is het een oud zeer dat verenigingen en individuelen geen overzicht hebben van de in Kuurne
geplande activiteiten door een soort van globale Activiteitenkalender. Gelukkig is er in Kuurne wel elk
weekend iets te doen en wij als cultuurraad vinden dat super. Mochten we nu er in slagen om al deze
activiteiten met een openbaar kader op een duidelijke kalender te krijgen zou iedereen erbij gebaat
zijn.
Voordelen :
- Geen twee dezelfde initiatieven op dezelfde dag of te dicht bij elkaar.
- Kuurnenaren met een vrij moment en goesting om zich te smijten kunnen de kalender raadplegen
om een dood moment in te vullen.
Noot:
- Zetten we alle activiteiten op de kalender? Sport, Cultuur…
- Iedereen kijkt eens op welke manier dat zou kunnen beheerd worden. Zijn er naburige gemeentes
die iets dergelijks hebben?
9. Varia
Betreft ondersteuning om films te brengen met aan sociale inhoud (Noord-Zuid thematiek). Marc
Benoit vraagt namens de Noord-Zuid raad of de Cultuurraad positief staat tegenover het brengen van
een pakket van 3 films met sociale thema's en of we dit ook willen ondersteunen? De KCR adviseert
dit initiatief positief.

