
Verslag vergadering Cultuurraad van 08-03-2017

Aanwezig: Bernard Noffels, Anne De Meester, Christine Vandekerckhove, Lydia Verfaillie en Remi 
Dejaeghere.

Verontschuldigd: Catherine Boury, Marc Benoit, Greta Verhaeghe, Bernard Marchau, Filiep Nottebaert en 
Robert Hugelier. 

1. Verslag vorige vergadering: eenparig goedgekeurd.

2. Stand van zaken cultuurprijs: 

– Christine zal de contacten verzorgen met de cultuurcoördinator i.v.m. de cultuurprijs. En tevens    

   ook laten nagaan welke zaal er vrij is .

– Navraag doen bij Can'Art/Splinter i.v.m. datum van hun activiteit.

– Inschrijving van de genomineerden begint vanaf 1 april 2017 en stopt op 31 mei 2017.

– de nieuwe werkgroep Cultuurprijs komt samen op donderdag 16 maart in de leeszaal van Cuerna.

– beschikbaar budget: +/- 1500,00€

3. Subsidiedossiers:

  1/ dossier Happy Handmade: Remi verlaat de vergadering. De anderen brengen hun stem uit. De  

                  punten worden doorgegeven naar Saraï. 

  2/ dossier Paastornooi FC Kuurne: Wij oordelen dat deze aanvraag onvoldoende beantwoordt aan  

                  het reglement en dat het hier, zoals aangegeven in het dossier zelf, de activiteit eerder onder 

                 de definitie van een toonmoment valt. Wij kunnen daarom geen punten  toekennen.  Wij 

                  betreuren dit ten zeerste aangezien wij vinden dat dit wel een goed initiatief is die beslist een 

                  subsidie verdient. Ook in dit opzicht dringt een bijsturing van het reglement zich op.

             3/ dossier Platse Doen: na een discussie omtrent de interpretatie en de rekbaarheid van de 

                 opbouw- en afbraaktijd en een nogal optimistische schatting van het aantal verwachte 

                 bezoekers, werd gestemd. De punten worden doorgegeven aan Saraï.

4. De cultuurraad zal een brief opmaken om een beter en frequenter gebruik van de website en onze   



      Facebookpagina te promoten bij alle cultuurverenigingen. Bedoeling is o.a. dat de agenda 

      regelmatig wordt aangevuld en activiteiten beter in de kijker worden gezet. Werk aan de winkel 

      voor de werkgroep Communicatie. Misschien bij deze ook een oproep om nieuwe mensen aan te 

      spreken om de Cultuurraad te versterken?

Verslaggever Remi Dejaeghere. 


