Verslag vergadering 10 mei 2017

Aanwezig : Christine Vandekerkhove, Filiep Nottebaert, Bernard Noffels, Remi
Dejaeghere, Catherine Boury, Anne De Meester, Robert Hugelier, Greta Verhaeghe, Saraï
Sabbe, Francis Benoit, Bernard Marchau.
Verontschuldigd : Lydia Verfaillie en Marc Benoit.
Agenda:
1. Goedkeuring verslag vorig DB van april
Oké.
2. Cultuurprijs: stand van zaken
- Datum : op vrijdagavond 15 september. Locatie : Sint-Pieterszaal.
Thema : Een pluim voor ?? De flyer wordt gebaseerd op die van de vorige uitgave

omwille van de herkenbaarheid.

- Rondo doet de muzikale inbreng.
- Remi neemt contact met Patrick Wylin met de vraag om de genomineerden te filmen.
- Herbert Verhaeghe blijkt moeilijk te contacteren. Indien we hem niet kunnen boeken
doen we een beroep op Veerle Deblauwe.

- Er zijn nog geen nominaties binnen. De oproep staat op de website van de gemeente.
Er zal ook nog een oproep gedaan worden op de Facebookpagina van de KCR.

- Van zodra het aantal kandidaten bekend zijn, kan de werkgroep verder werken.
3. Adviezen nieuwe subsidiedossiers
Voor het moment kunnen er evenwel geen subsidies voor projecten en evenementen
uitbetaald

worden.
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beoordelingscommissie vormen alsnog in de gemeenteraad goedgekeurd worden. De

reeds genomen beslissingen zullen dan opnieuw bevestigd worden en dat zou in
principe geen enkele invloed mogen hebben op de reeds besproken dossiers, de
inmiddels toegekende en al gecommuniceerde subsidiebedragen.

In het najaar wordt er een grondige evaluatie gemaakt van het subsidiereglement,

waarbij ook rekening gehouden zal worden met het advies en de bemerkingen van de
Cultuurraad. Er volgt dan waar nodig een aantal correcties. Bepaalde organisaties vallen

tussen de mazen van het net en hier moet zeker over nagedacht worden. Volgens
burgemeester en schepen van cultuur Francis Benoit is het CBS zich terdege bewust van
de problemen die zich stellen en zoekt men, in afwachting van een herziening van het

reglement, naar tijdelijke oplossingen voor zij die onverwacht uit de boot vielen. Want
door het wegvallen van de ‘nominatieve subsidies’ zijn er een aantal problemen

opgedoken en zijn er activiteiten die hierdoor geen subsidie meer krijgen. Het kan
echter niet de bedoeling zijn dat het reglement leidt tot onderhandelingen op maat voor
uitzonderingen en/of afwijkingen. Een herziening dringt zich dan ook op.
Een aantal pijnpunten moeten dus bijgestuurd worden en in het najaar wordt er een
evaluatie gemaakt in de Cultuurraad waarin alle gemaakte opmerkingen gebundeld
zullen worden in een nieuw advies. De definitie van wat een toonmoment is en een

aantal voorwaarden tot aanvaarding van een dossier moeten zeker herbekeken worden.

De instapgrens ligt soms te hoog waardoor kleinere initiatieven geen eerlijke kans
krijgen.
De overgang naar het nieuwe subsidiereglement verloopt dus voorlopig niet vlekkeloos
en dat leidt tot discussies bij alle betrokken partijen. De Cultuurraad uitte dan ook haar
bezorgdheid en hoopt op een snelle en duurzame oplossing.
3.1. Metal Fest
- Omdat het over een dossier van vorig jaar gaat (dossier was onvolledig – intussen is de
nodige informatie verstrekt), moet er gewerkt worden met het oude reglement.
We adviseren hen om ook even in de richting te willen kijken van verenigingen die
vertegenwoordigd zijn in de cultuurraad, om eventueel samen te werken.
3.2. Jan San
- = projectsubsidie
We merken de lage inschatting van het aantal bezoekers op. Is dit realistisch geschat?
3.3. Kuurne Ommeganck
4. Follow-up up lopende adviezen subsidiedossiers
De beoordelingscommissie is niet aangesteld volgens de wettelijke regels en daarom is
de uitbetaling van subsidies bevroren tot dit geregeld is.
5. Stand van zaken en activering andere werkgroepen (communicatie - vernieuwing
KCR)
5.1. Communicatie
- Bernard maakt Remi weer beheerder van de Facebookpagina.

- We hernemen het voorstel om een brochure uit te geven waarin alle erkende

verenigingen voorgesteld worden, met hun contactgegevens. Deze kan dan, niet alleen
aan alle nieuwkomers in Kuurne overhandigd worden, maar ook als een geheugensteun
in elk huisgezin verspreid worden. De financiering zou deels kunnen komen van de nog

af te sluiten rekening “Week van de Amateurkunsten” (een vroegere werkgroep van de

KCR). Daar beschikken we nog over 660,64€ en die kunnen we misschien best
investeren in een betere communicatie.
Bedenkingen : als dit gebeurt zijn de infogegevens in het boekje altijd een
momentopname. Die gegevens kunnen in de loop van de tijd wijzigen en die zullen

constant digitaal aangepast moeten worden. Het boekje zetten we dus ook op onze site
en wordt daar up to date gehouden. Er moet in de brochure zeker verwezen worden

naar de website van de Cultuurraad waar de laatste aanpassingen terug te vinden zullen
zijn. Zo krijgt onze site ook een grotere bekendheid. Die site moet ook verder gevoed
en beter uitgebouwd worden.

 De werkgroep communicatie wordt opnieuw opgestart : Robert Hugelier, Remi

Dejaeghere, Filiep Nottebaert en Anne De Meester (voor website en Facebook) nemen dit
op zich. De werkgroep kan waar nodig beroep doen op externe experten ter zake.
 de werkgroep zoekt een datum voor een eerste werkvergadering. Robert maakt
hiervoor een doodle aan.
5.2. Vernieuwing cultuurraad.
- jongere mensen zullen zich weinig aangesproken voelen door vergaderingen en zo
raken

we voor een stuk een voeling kwijt met de basis. Ze werken bij voorkeur ook

meer projectmatig en actie gericht. Daar ligt een grote uitdaging. Hoe gaan we daar mee
om?

Concrete voorstellen :
De voorzitters samenbrengen van diverse raden met de vraag : wat doen jullie? Hoe
werken jullie? Hoe zijn jullie georganiseerd? Hoe kijk je naar de andere de raden? Is er
samenwerking en overleg mogelijk tussen de diverse raden?
Saraï zoekt naar een geschikt tijdstip hiervoor.
Om de vrijwilligers te verbinden en te bedanken voor hun inzet, stellen wij voor om “ de
dag van de vrijwilliger” te organiseren. Vrijdag 9 maart 2018, tijdens de week van de
vrijwilliger, lijkt ons een geschikte datum. De organisatie gebeurt best door een

werkgroep samengesteld uit een of meer vertegenwoordigers van de verschillende
adviesraden en beheersorganen. Wij denken aan een feest in de Kubox waarbij je
anderen leert kennen in een ontspannen sfeer ‘ tussen pot en pint’.
Dit punt kan een agendapunt zijn op de bijeenkomst van de voorzitters van de
raden.
6. Bespreking document adviesgroepen

Opdracht van de adviesraden: we vragen ons af of wij voldoende onderlegd zijn

om goed te kunnen oordelen over sportmanifestaties en vice versa.
Samenstelling beoordelingscommissie?
Vervangen van ‘regelt’ door ‘keurt goed’
Moet er niet bevestigd worden dat in alle raden de voorzitter en de
ondervoorzitter moeten verkozen worden?

De voorzitter en de secretaris van de cultuurraad ontvangen de dagorde van de
gemeenteraad niet digitaal.

Wordt het opgevolgd of de andere adviezen wel openbaar zijn?
7 Varia
Volgende vergadering woensdag 14 juni 2017.
Verslag door Catherine Boury.

