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1/ Goedkeuring vorig verslag

 er zijn geen opmerkingen. We keuren het verslag goed.

2) Subsidieaanvragen

2.1.Moed en Vlijt

- Het evenement is al voor een belangrijk deel betoelaagd door de gemeente via een
omweg. Een subsidie is misschien niet strikt tegen de regels, maar het is wel een
ernstig twijfelgeval. Moet getoetst worden aan het reglement ter zake.

-  Motivatie  voor  de  aanvraag  is  de  stijging  van  de  kosten,  wat  begrijpelijk  is.
Misschien moet de gemeentelijke subsidie voor dergelijke gevallen eens herbekeken
worden.

 - De manier waarop de subsidie aangevraagd wordt, klopt hier hoogstwaarschijnlijk
niet,  omdat  gemeentelijke  comités  in  principe  geen  subsidie  kunnen  geven  aan
andere verenigingen.

Advies :  de subsidieaanvraag moet herbekeken worden.  De cultuurraad geeft  de
opdracht  en  een  volmacht  aan  voorzitter  Bernard  Noffels  en  cultuurbeleid-
coördinator Saraï Sabbe om te kijken of een subsidie al of niet mogelijk is, binnen
het kader van het nu geldende subsidiereglement.

2.2. VZW Stubborn Donkey 



Advies : in dit dossier ontbreekt een serieuze raming van kosten en baten en het
moet dus eerst vervolledigd worden voor we kunnen beslissen over een mogelijke
subsidie. Saraï vraagt de nodige informatie op.

3/ Evaluatie van de "Cultuurprijs 2016"

3.1. Het verloop van de avond

- veel volk

- timing was prima. 

- formule was goed, maar inderdaad geen ‘grote cultuur’. 

- Marc Benoit overloopt kosten en inkomsten van de uitreiking van de cultuurprijs.
Nettokost :  857 euro. Wat zeer redelijk is.  Een volledig overzicht  van kosten en
baten zal door Marc bezorgd worden aan de cultuurraad. 

 de rekeningen wordt met unanimiteit goedgekeurd.

3.2. Werkpunten voor de volgende editie

- Samenstelling van een ruimere werkgroep,  die ook vroeger moet starten.  Filip
Nottebaert zal die werkgroep zo snel als mogelijk samenstellen.

-  Het cultuurreglement wordt best opnieuw bekeken om eventuele verbeteringen
aan te brengen   een agendapunt voor de volgende vergadering

- De communicatie in verband met de prijsuitreiking kan beter. 

- Er moet een draaiboek opgesteld worden vanaf de uitnodiging tot nominatie tot en
met de prijsuitreiking. Hiervoor zullen we ons baseren op het draaiboek van vorige
edities.

- De oproep voor de nominatie moet via verschillende kanalen gebeuren ( Info, De
Week, mailing, brief aan verenigingen,…)

4/ Voorbereiding volgende AV : 14 december

- Inhoud : iets op UitinVlaanderen plaatsen en een online agenda voor activiteiten.

- Beheersorgaan stelt Kubox en foyer voor.

- Promotie voor activiteiten  via De Week? Remi en Robert gaan met hen spreken om
na te gaan wat kan  om de activiteiten van de verenigingen hierin te plaatsen.

- Werkvorm :  brainstorm over ‘ Hoe promotie voeren?’ en ‘ Hoe zie je de toekomst
van  de  cultuurraad’?  –  overleg  in  groepen  –  plenum  –  conclusie  naar  alle
verenigingen sturen.

5/ Uitbreiding bestaande  KCR

- Het is goed om de groep uit te breiden om nieuwe ideeën te horen   oproep doen

in de algemene vergadering.

6/ Varia



-   We  stellen  voor  dat  de  zware  bieren  (type  Duvel  –  Westmalle,  enz...)  in  de
toekomst 3,00 euro zouden kosten op ‘gemeentelijke’ evenementen. Dit om de prijs
min  of  meer  gelijk  te  stellen  met  de  gangbare  prijzen  die  onze  verenigingen
hanteren.

- Oproep voor de film “Problemski Hotel” naar een scenario van Dimitri Verhulst op
24 november 2016 om 19.30u in De 3 Wijzen – thematiek:  “Vluchtelingen” –  in
samenwerking met o.a. de Noord-Zuidraad. De opbrengst gaat integraal naar het
opvangcentrum van het Rode Kruis in Menen.

 We  doen  een  oproep  om  duidelijker  te  communiceren  over  eventueel
geplande tentoonstellingen en evenementen…zodat de Cultuurraad zijn rol
optimaal zou kunnen spelen en er bruggen gebouwd kunnen worden naar de
verenigingen  toe.  We  vragen  ook  aan  de  cultuurcoördinator  om  deze
verbindende  rol  van  de  diverse  partijen  naar  verenigingen  nog  meer  te
beklemtonen.

7/ Persconferentie “Artykid”

Het voltallige DB van de Cultuurraad voegt zich in de Bib bij de persvoorstelling van
“Artykid 2016”.

Verslag opgemaakt door Catherine Boury.


