Aanwezig : Robert Hugelier, Anne De Meester, Filip Nottebaert, Christine Vandekerkhove,

Greta Haemers, Bernard Noffels, Remi Dejaeghere, Catherine Boury, Marc Benoit, Saraï Sabbe
Verontschuldigd: Bernard Marchau, Lydia Verfaillie, Freddy Verhaeghe

Verslag van het DB dd. 11 januari 2017
De voorzitter wenst iedereen een Gelukkig Nieuwjaar.
1/ Goedkeuring verslag AV december 2016
Het verslag komt iedere keer op de website na goedkeuring. De verenigingen zullen
daarop attent gemaakt worden en een mail met info en een link naar de website krijgen.
 aan de website wordt een pagina toegevoegd met alle documenten, verslagen, enz…zodat
die altijd kunnen geraadpleegd en gedownload worden.
 op de uitnodiging zullen we verwijzen naar onze website en de link vermelden.
 Het verslag van de algemene vergadering wordt goedgekeurd.
2/ Adviesaanvragen – algemeen
 Alleen wie aanwezig is, kan een score geven. De opmerkingen van personen die niet
aanwezig kunnen zijn worden wel meegenomen in de discussie.

- Door de extra bonuspunten kan een totaal bekomen worden dat meer kan zijn dan 30/30.
Dat is nogal vreemd. Waarom niet score op 25 en een eventuele extra bonus op 5 punten?

- Zonder inzicht op het financiële plaatje is het moeilijk correct te oordelen over de extra

bonuspunten. Een beeld krijgen over hoe iets gefinancierd wordt, is zeer belangrijk en we
zouden verenigingen kunnen helpen door hen suggesties te doen in verband met de
financiering van hun project of evenement.

- We stellen voor om 6 maanden te werken met het nieuwe reglement en stelselmatig te

noteren welke de moeilijkheden zijn we die we ervaren. Die bundelen we vervolgens in een
advies aan de gemeente, zodat deze behandeld kunnen worden. Waar nodig kan het
reglement dan desnoods aangepast worden.
3. Aanvraag subsidies

Er werden 2 subsidieaanvragen behandeld van Plaetse Doen – project DiacachimbaR pop-up
muziekcafé en Stratcon Games Event.
4/ Evaluatie besprekingsrondes AV
 We hebben hier een kans gemist door de gemeentelijke vergadering over het nieuwe

subsidiereglement op een ander moment te laten doorgaan dan onze eigen AV.

de cultuurraad moet verenigingen meer en beter informeren. Onze website is te weinig
bekend en zou ook dynamischer moeten.
4.1. Thema: publiciteit
 Verenigingen moeten hun activiteiten vlotter doorgeven zodat wij ze in de agenda op
onze website kunnen plaatsen. Er moet ook meer en beter gebruik worden gemaakt van de
Uitdatabank! De pers en Kuurne info putten uit die databank.

 De naam van de dienst die affiches buiten de gemeente verdeelt, is Promobom. Zij
rekenen 60 eurocent per bedeelde affiche aan. Je kan ze ook daar laten drukken en ze
zouden goedkoper zijn dan flyer.be. Zij verdelen zelf de affiches in regio Kortrijk.
 Anne De Meester wil helpen met de website van de cultuurraad. Remi maakt Anne
beheerder, en dit ook voor onze Facebookpagina.
 De Week gaat niet in op de vraag van gemeentes om activiteiten in een kader te zetten.
Op dit moment wordt wel gewerkt aan een mogelijke opvolger van De Klaroen. Dit zou een
goede zaak kunnen zijn. We volgen dit verder op.
- Thema: hoe ziet u de CR van morgen?
 Het zou interessant zijn om, voor de nieuwkomers, een brochure te maken met een
overzicht van het cultureel aanbod in Kuurne. Deze brochure werd vroeger al eens gemaakt
maar is niet meer aangepast aan de huidige situatie. In deze brochure kunnen een aantal

‘aanmoedigingsbonnen’ komen te staan die kennismaking met diverse activiteiten van onze
verenigingen moet vergemakkelijken.

De uitwerking komt in handen van een werkgroep Communicatie. Filip, Robert, Anne, Remi
zullen deel uitmaken van die werkgroep (eventueel aan te vullen met deskundigen ter zake).

Algemene opmerking: de opkomst naar de AV kan beslist beter. Kijken hoe we onze AV's
interessanter en boeiender kunnen maken.
4/ Budget KCR
Marc licht de cijfers toe. We hebben voldoende marge om nieuwe activiteiten te realiseren.
Dat zou bijvoorbeeld het verdelen van die brochure in de ganse gemeente kunnen zijn.
In de maand februari moeten wij de financiering van de cultuurprijs bespreken. Vroeger gaf
de gemeente 1000 euro. Nu wordt dit plots (onaangekondigd) teruggebracht naar 750 euro.
Dit betekent dat we zelf 250 euro zullen moeten inbrengen. Houden we de prijs op 1000
euro? Of verlagen we die naar 750 euro?
In de maand maart moeten de uitnodigingen voor de nominaties gestuurd worden. De
werkgroep Cultuurprijs moet dus vanaf februari kunnen starten met haar werkzaamheden en
er zal een oproep gedaan worden om nieuwe mensen bij die werkgroep te betrekken.

 “Cultuurprijs” moet een agendapunt zijn voor de volgende vergadering van het DB.
5) Hoevedossier
- Vanuit het budget van het beheersorgaan zou een deel van de renovatie van de Hoeve
Vandewalle gefinancierd worden, nl. tochtstrips en dichten van het dak. Er gaat nu immers te
veel energie verloren en er ligt niet direct een plan op tafel om er iets aan te doen. De vraag
wordt gesteld of de Cultuurraad daarin zou kunnen of willen participeren. Wij willen dit

zeker nader onderzoeken, na evenwel meer concrete informatie te hebben gekregen over
wat en hoe.
Volgende vergadering: op woensdag 8 februari – om 18.30u in de Bib en daarna nemen we
deel aan de opening van de tentoonstelling “De Bezettering” die eveneens in de Bib
doorgaat.

Verslag DB door Catherine Boury.

