
Verslag Kuurnse Cultuurraad – woensdag 12 april 2017

Aanwezig : Christine Vandekerkhove, Lydia Verfaillie, Remi Dejaeghere, Bernard Noffels,

Catherine Boury, Greta Verhaeghe, Filiep Nottebaert.

Verontschuldigd : Anne De Meester, Marc Benoit, Bernard Marchau, Robert Hugelier.

Agenda:

1/ Verslag vorige vergadering 08/03 wordt goedgekeurd.

2/ Subsidieaanvragen

2.1. Sentepolis : project.

     - Is er enkel een subsidie aangevraagd in Kuurne? Dit wordt gecontroleerd.        

2.2. Festival Friday        

2.3. Sint-Pietersfestival         

2.4. Artmarkt      

3/ Lopende adviezen subsidiedossiers: stand van zaken en eventuele problemen

Sarai geeft een stand van zaken in verband met de aanvragen. Dit leidt nu al tot een aantal 
vaststellingen in verband met het nieuwe subsidiereglement :

a) De definitie van ‘ toonmoment’ moet beter bepaald worden. Wat is de juiste definitie 
ervan? Wanneer is iets een toonmoment?

b) Voor Moed en Vlijt komt er een meer structurele oplossing komen, nl. een soort van 
samenwerkingsakkoord met de gemeente. 

c) Het subsidiereglement is te veel gericht op grote activiteiten. Hierdoor dreigen een 
aantal waardevolle, kleinere activiteiten uit de boot te vallen. Er is een hiaat in het 
reglement voor dergelijke kleine activiteiten. De vraag is of de basisvoorwaarden voor
een subsidie niet te hoog liggen. De kleinere subsidiebedragen kunnen ons inziens 
niet gehaald worden omdat die onder de voorwaarden tot toekenning va een subsidie
liggen en die dossiers derhalve als niet ontvankelijk worden geklasseerd. Dit moet 
zeker opgevolgd en bijgestuurd worden.

d) De Cultuurraad moet ook zicht krijgen op wat niet ontvankelijk is verklaard. Op die 
manier kan men zicht krijgen op wat en waarom iets niet op een subsidie kan 
rekenen en raad geven om wel aan de voorwaarden te kunnen voldoen. Doet men dat



niet, dan leidt er dit waarschijnlijk toe dat dingen niet meer georganiseerd worden en
treedt er een verarming van het nu zeer diverse aanbod.

e) Is het subsidiereglement niet te veel gericht op een stedelijke context, waar veel 
grote evenementen plaatsvinden? Een gemeente als Kuurne vereist wel een reglement
dat iets specifieker en op maat van onze gemeente is.

f) Ook bij evenementen die een subsidie krijgen, moeten we de vraag stellen of die 
kunnen blijven groeien en blijven voldoen aan alle gestelde voorwaarden. 

4/ Werkgroep Cultuurprijs: stand van zaken

- De uitnodigingsbrieven voor de nominaties zijn opgemaakt en bezorgd aan de voorzitters.

- De brief komt op de website en op Facebook komt er een verwijzing naar de website. Sarai 
bezorgt de brief en de longlist digitaal.

- Rondo ( en kinderkoor) verzorgt de muzikale omlijsting van de prijsuitreiking. ( ongeveer 
400 euro).

- Presentatie Herbert Verhaeghe? Moet nog gevraagd worden.

- Filmpjes maken van degenen die genomineerd zijn, niet van wie nomineert.

- Locatie : Sint-Pieterszaal/ podium is aangevraagd.

- De flyer ziet er gelijkaardig uit als die van een vorige versie. Dat zorgt voor een zekere 
herkenbaarheid van het evenement. Vincent Lafaut zorgt voor de uitwerking. 

- Uitnodigingen voor de avond zelf zouden aan huis bezorgd worden. Ook een aankondiging
in 't Ezelke lijkt een goed idee. 

De werkgroep is dus al goed op dreef.

5/ Werkgroep communicatie: intensifiëren en hernieuwen van onze communicatiestrategie

- Dit punt  wordt verdaagd naar volgende vergadering, als Anne aanwezig is.

6/ Vernieuwing en verjonging Cultuurraad

Moeilijk om dit te verwezenlijken want dit is een extra engagement naast het engagement
voor de eigen vereniging/ groep.

We  vragen  dat  de  verschillende  raden  eens  samen zouden  komen  om aan  mekaar  hun
werking voor te stellen. Een overlegmoment met de voorzitters zou een goed idee zijn. Dit
brengt de verschillende adviesraden (  cultuurraad,  seniorenraad,  jeugdraad en sportraad)
dichter bij mekaar. Nu we moeten oordelen over elkaars activiteiten in verband met subsidie
lijkt ons dat zelfs aangewezen en nodig.

Op een overleg tussen de verschillende voorzitters, kan nagedacht worden over de inhoud
van een gemeenschappelijke vergaderingen met aanwezigen uit alle raden en verenigingen.

Eventueel gekoppeld aan een dankmoment (met een drink) voor de vele vrijwilligers van alle
verenigingen die Kuurne rijk is en die vertegenwoordigd zijn in de diverse raden.

7/ Varia

- Kaartje voor Marc Benoit + fles wijn ( Greta)

- Vraag i.v.m. Sound Koor uit Boekarest : 



Dit is een zeer waardevol aanbod. Helaas wordt het voorstel veel te laat ingediend om dit
alsnog te kunnen organiseren.

Als we het zouden doen, zouden we zeker (gezien het hoge kostenplaatje) een aantal extra
sponsors  moeten  kunnen  aantrekken  en  een  uitgebreide  promotiecampagne  voeren.
Hiervoor is  het  intussen jammer  genoeg te  laat.  Anderzijds  is  er  enige twijfel  rond een
voldoende opkomst van publiek, gezien de periode van het jaar waarin dit plaats vindt (juni).

Maar we houden evenwel onze blik open voor andere waardevolle voorstellen.

Verslag door Catherine Boury.


