Verslag vergadering van 11 mei 2016
Aanwezig : Bernard Noffels, Filiep Nottebaert, Lydia Verfaillie, Robert Hugelier, Christine
Vandekerckhove; Remi Dejaeghere, Freddy Verhaeghe, Anne De Meester , Saraï Sabbe,
Remi Dejaeghere, Marc Benoit, Catherine Boury
Verontschuldigd : Bernard Marchau, Greta Verhaeghe, Francis Benoit
1. Introductie van onze nieuwe secretaris Catherine Boury
2. Goedkeuring van het verslag van de AV van 13/04/2016
Het verslag is aangevuld met de verontschuldigingen die ontbraken en goedgekeurd.
3. Evaluatie Algemene Vergadering van 13 april
- een nogal druk programma omdat er ook veel te bespreken viel. Contact met de
verenigingen wordt evenwel opnieuw versterkt. . Positieve evaluatie.
- positief voorstel van Luc Laverge : wil een eenvoudig systeem ontwikkelen om de
activiteitenkalender rechtstreeks op de site te laten invullen door de verenigingen zelf
en de activiteiten van de verenigingen linken aan Uitdatabank. Bernard Noffels spreekt
af met Luc om dit verder uit te werken.
- Uitdatabank is niet altijd handig te gebruiken, soms kan je de locatie (bv. marktplein)
niet eens invullen of het document niet verzenden.

 De administrator of cultuurbeleidscoördinator kan misschien alle mogelijke locaties
inbrengen.

 Verenigingen kunnen de problemen die ze ondervinden aan Luc voorleggen op een
volgende A.V.

- Eerste methode om activiteiten in te brengen in de Uitdatabank moet in elk geval ook
behouden blijven. Maar het is toch belangrijk om activiteiten in te geven, omdat dit de

enige manier is om ze ook in Info Kuurne te krijgen. We roepen de verenigingen op om

alle problemen die ze ondervinden met het ingeven van activiteiten op de Uitdatabank
op, om die per mail door te geven aan Saraï / de Vrijetijdsdienst.

- Ook het idee om een digitale kalender te maken is oké : zo zie je wat er georganiseerd
wordt en kunnen verenigingen afspraken maken en samenwerken voor gelijkaardige
activiteiten.
4. Planning en voorbereid voor een volgende AV - thema's
- Activiteiten linken aan Uitdatabank
- Overleg over wat prioritair moet aangepakt worden als verbetering aan hoeve
Vandewalle.

- Voorstelling van de Uitpas zoals die nu bestaat en hoe die ook voor verenigingen een
meerwaarde kan zijn.

- Opmerking : voor een algemene vergadering zouden ook de experten moeten

uitgenodigd worden. Er moet wel eens nagegaan worden wie hiervoor in aanmerking
komt. De uitnodiging gebeurt bij voorkeur per mail.
- Voorstel van datum volgende algemene vergadering : oktober – afhankelijk van de
beschikbaarheid van Luc Laverge.
5.Cultuurprijs: aanduiding tweede jurylid D.B.
Anne De Meester die tot nu toe extern jurylid was, wordt nu jurylid namens het D.B. ter
vervanging van Michèle De Gouy. Er wordt dus een nieuw extern jurylid gezocht.

Datum uitreiking cultuurprijs : bij voorkeur vrijdagavond 16 september ofwel in de SintPieterszaal ofwel in de foyer van de Kubox.
6. Cultuurprijs: stand van zaken en uitwerking uitreiking – netwerkmoment
- Door problemen zijn de uitnodigingen wat later verstuurd dan gepland.

- Het zou goed zijn als Pascal Buyse als winnaar van de vorige editie iets kan brengen.
Saraï contacteert hem.

- Werkgroep : Patrick Doornaert, Kris Quartier, Christine Vandekerckhove, Filiep
Nottebaert. Bernard Marchau wil logistieke steun geven.

Filiep werkt een voorstel uit en brengt volgende vergadering verslag uit. Denkt ook na
over reclame in de gemeente.

– De brief en het inschrijvingsformulier worden op de website gezet door Bernard.
7. Communicatie: verdere uitwerking website en FB pagina – perscontacten
- Staat de link van de KCR op de website van de gemeente? Nieuws van de KCR zou

automatisch op de website van de gemeente Kuurne moeten komen. Saraï informeert
hiervoor.

- In Info Kuurne een artikel zetten waarin de website wordt voorgesteld. Dat zou het

best kunnen in de editie van september- oktober. In het artikel een foto van een website
plaatsen dat toont hoe de website eruit ziet.

- Cultuurraad Kuurne heeft een Facebookpagina, die maakt men ook beter bekend via
de Kuurne Info.

In elk geval moet de communicatie nog meer verfijnd worden en nog efficiënter gebruikt
kunnen worden. Link van de website op de Facebookpagina zetten moet zorgen voor
een betere wisselwerking.

– Perscontacten: Belangrijk om het contact met de pers onderhouden, maar het is
moeilijk om de persmensen te motiveren. De belangstelling van Focus/WTV is

onvoorspelbaar. Om de cultuurraad onder de aandacht te brengen, zou het goed zijn
om in Info Kuurne iedere keer een artikel/ mededeling te zetten.
8. Advies convenant Cuerna - vzw Kuurns Erfgoed
Saraï legt de manier van werken uit voor het opstellen van die convenant. Er zijn geen

bezwaren in verband met de inhoud. Het enige voorbehoud is de wat archaïsche taal. De
convenant is gebaseerd op die van 2006, die opgesteld werd door een jurist. Er staat

ook geen aanpassing van het tarief meer, zoals vroeger wel het geval is. Nochtans wordt
alles wel duurder.

 de convenant werd door het DB goedgekeurd, nadat de mensen die lid zijn van Cuerna
vzw Kuurns Erfgoed de zaal hadden verlaten.
Andere adviezen :

- voorstel afwasmachine Sint-Pieterszaal
- voorstel om een eenheidsprijs, met korting, voor Hoeve Vandewalle te voorzien als het
hele complex gehuurd wordt.

- voorstel om een verlichting te voorzien bij de klankinstallaties in de zalen, zodat je die
beter kan bedienen.

- In een A.V. van het beheersorgaan alle problemen die men ondervindt bij het gebruik
van de zalen, verzamelen en bespreken.

- wat is er aan de hand met de welkomborden aan de invalswegen van de gemeente?? –

– Moovfestival : 3 films met een sociaal thema i.s.m. Noord-Zuidraad. Dit wordt positief
geadviseerd. Er wordt medewerking gevraagd aan Harelbeke en Lendelede, zodat er in
elke gemeente een film kan vertoond worden. Het idee wordt verder uitgewerkt door
Bernard, Marc Benoit en Johan Vandenberghe.
Volgende vergadering op woensdag 8 juni
Thema: evaluatie

Dit verslag is gemaakt door Catherine Boury

