
V  erslag vergadering Kuurnse cultuurraad 9 februari 2017

Aanwezig  :  Bernard Noffels,  Remi  Dejaeghere,  Christine  Vandekerkhove,  Lydia  Verfaillie,
Filiep Nottebaert,  Robert  Hugelier, Marc Benoit,  Saraï  Sabbe, Anne De Meester,  Catherine
Boury.

Verontschuldigd : Greta Verhaeghe

1/ Goedkeuring verslag AV december 2016

De verslagen worden op de website van de Kuurnse Cultuurraad geplaatst, maar vermelden
geen scores bij de subsidieaanvragen. De naam van de aanvragers wordt wel vermeld. 

2/ Financieel verslag van 2016 wordt in detail toegelicht door Marc.

In verband met Artykid : het cultuurprogramma wordt verruimd naar mode en koken.

Er wordt gezocht naar sponsoring en naar inbreng van eigen, Kuurnse mensen.

In een volgende editie worden de inkomsten veel duidelijker gescheiden van de uitgaven om
een beter beeld te krijgen van het financiële plaatje.

Er zal ook gewerkt worden met werkgroepen belast met deeltaken : artistiek, sponsoring en
organisatie van de dag. Elke werkgroep krijgt een verantwoordelijke.

Men ervaart evenwel moeilijkheden om de allochtone kinderen te betrekken bij het initiatief.
De stap wordt gezet naar het OCMW zodat kinderen die het moeilijk hebben ook kunnen
meedoen  en  het  OCMW  wordt  ook  op  de  hoogte  gebracht  van  het  probleem  met  de
allochtone groep.

 het  financieel  verslag  wordt  unaniem  goedgekeurd  en  Marc  wordt  ontlast  van  zijn
opdracht. Dit verslag wordt aan het dagelijks bestuur bezorgd. 

 Wij feliciteren Marc met zijn werk en met het genomen initiatief. Ook Vlaanderen heeft zijn
waardering uitgedrukt voor programma en organisatie.

3/ Adviesaanvraag voor twee evenementen.

Opmerking vooraf: Het reglement lijkt geschreven op maat van de grotere evenementen. Om
te verhinderen dat  “kleine(re)” evenementen die een convenant hadden met de gemeente uit
de boot vallen, had men beter een overgangsjaar voorzien.

Ook moeten we erop letten dat  kleine maar waardevolle initiatieven van verenigingen een
eerlijke en goede kans krijgen. Hoe sterk kun je elk jaar verder doorgroeien én moet alles
wat klein begint eindigen als een ‘groot’ evenement? Dat lijkt ons niet haalbaar en zelfs niet
wenselijk.



Als het huidige evenementenreglement voor kleine evenementen blijft gelden, dan zal dat
verenigingen afschrikken en het leidt uiteindelijk tot een verarming van een divers aanbod,
wat ook niet wenselijk is.

We stellen voor om een reglement voor initiatieven van bescheiden omvang te ontwerpen.

Bespreking 2 subsidie aanvragen:

1. Kuurns Comedyfestival

2. Kwaremont Classic

4/ Cultuurprijs 2017

1. Wijzigingen in het reglement.

-  ‘wetenschappen’ wordt  geschrapt.  Dit  lijkt  ons  een  domein  dat  een  eigen
invulling heeft.

- ….maar om “drie jaar” meer kandidaat zijn. Nu we met wisselende nominaties
werken, is dit niet meer nodig en wordt dit geschrapt.

- het woord ‘kunstenaar’ vervangen door “kandidaat” in de laatste paragraaf van
artikel 1.

- artikel 5 : De Cultuurprijs is geschonken door de gemeente én de cultuurraad.

-  artikel  8  en  artikel  11  gaan  over  de  deadline  van  het  indienen  van  de
kandidaturen.  We stellen het volgende voor : alle kandidaturen moeten ingediend
worden tegen 31 mei. De beslissing wordt door de jury genomen tegen 15 juli.

2. Anne De Meester stelt  zich kandidaat om deel uit  te maken van de werkgroep
Cultuurprijs. Christine Vandekerkhove, Filiep Nottebaert en Remi Dejaeghere stellen
zich  ook  kandidaat  voor  deze  werkgroep.  Bedoeling  is  dat  de  werkgroep  snel
bijeenkomt en de werkzaamheden opstart.  Best ook zoeken naar nog een tweetal
mensen om die werkgroep te versterken.

Kunnen we niet als tegenprestatie vragen aan de prijswinnaar van het jaar ervoor om
mee  te  werken  aan  de  organisatie  van de  komende  CP?  We zullen  daarom Deef
Vanquakelbeke  en  ook  Kris  Quartier  (opnieuw)  uitnodigen  voor  deze  werkgroep.
Bernard Noffels zal kijken of we iemand van de jeugd (Jeugdraad) kunnen motiveren
om in de werkgroep te stappen.

5/ varia 

Anne bepaalt de datum voor een eerste vergadering voor de cultuurprijs.

De Kuurnse Cultuurraad is na deze vergadering aanwezig op de opening de tentoonstelling
‘Bezettering’ die plaats vindt in de Bib.

Volgende vergadering is woensdag 8 maart in het oud gemeentehuis- Kerkstraat 10

Verslag door Catherine Boury.


