Verslag vergadering 14 juni 2017
Aanwezig : Christine Vandekerkhove, Remi Dejaeghere, Bernard Noffels, Marc Benoit,
Catherine Boury, Filiep Nottebaert, Anne De Meester, Francis Benoit, Saraï Sabbe
Verontschuldigd : Lydia Verfaillie, Greta Verhaeghe, Freddy Verhaeghe
Agenda:
1/ Goedkeuring verslag DB mei 2017


het verslag van de vorige vergadering wordt unaniem goedgekeurd

2/eventuele subsidiedossiers en stand van zaken lopende dossiers


We zouden graag willen dat we de subsidieaanvragen iets vroeger krijgen om
alles goed en grondig te kunnen doornemen. Kan de cultuurbeleidscoördinator
daar a.u.b. voor zorgen?

Volgende dossiers werden behandeld:
1. Seizoenwijkfeesten
2. Project Holiday Trash Inn
3. Evenementen
3.1. Kinderfoor
3.2. Leiehoekkermis
3.3. Splinters
Algemene bedenkingen:

 veel kleinere groepen organiseren rond dezelfde periode een vaak gelijkaardige
activiteit. Men riskeert een versnippering te krijgen waarbij men met elkaar in

concurrentie gaat. Wij nodigen hen om na te denken over een samenwerking met
mekaar. De cultuurraad zou hen moeten aansporen om te zoeken naar partners

met wie ze kunnen samenwerken. Kan dit op het advies dat de aanvrager krijgt,
genoteerd worden?

- 5 activiteiten die nominatief in de begroting stonden en geen subsidie meer

kregen onder het nieuwe reglement zullen, bij wijze van overgangsmaatregel, nu
toch een subsidie krijgen en dit gebaseerd op het bedrag van 2016.

–

het CBS paste de quotering voor Plaetse Doen aan. Ze hadden slechts 0,6 ptn te
kort om in een hogere schaal te vallen en gezien de omvang en de inhoudelijke
kwaliteit van het evenement werd de score naar boven afgerond.



na een goedkeuring van de namen van de externe experts zijn alle subsidies die

nog hangende waren, herbevestigd en ze worden dus zonder wijzigingen alsnog
uitbetaald.


De gemeente zoud het normaal vinden dat organisatoren de gemeente en/of de
cultuurraad uitnodigen voor hun evenement. Ze zijn namelijk vaak de grootste

sponsor. Het zou een teken van appreciatie zijn. Er wordt blijkbaar veel als zijnde
‘normaal’ bestempeld....
3/ Verslag overlegmoment voorzitters adviesraden


voorzitter Bernard Noffels geeft duiding over het overleg waarvan het volledige
verslag in bijlage terug te vinden is

Conclusie :
- verder contact tussen de voorzitters is nuttig en aangewezen.


in de vergadering zullen wij tijd maken om te luisteren naar een verslag van de

werking van de andere adviesraden.

agendapunt volgend dagelijks bestuur : hoe kunnen we mensen die op cultureel
vlak iets moois presteren belonen met een of andere attentie?

We moeten

navragen bij de verenigingen, opvolgen via het nieuws en via berichten bij de
vrijetijdsdienst of spontane melding wie wat presteerde. Dit punt moet verder
uitgewerkt en besproken worden.


een ander agendapunt zou kunnen zijn: de financiële kant van de cultuurraad.
Hoe wenden wij ons budget aan en welke mogelijkheden zijn er onvoldoende of
niet benut?

4/ Werkgroep Cultuurprijs: stand van zaken
- Er zijn 8 genomineerden.. Van elke genomineerde wordt een filmpje gemaakt en dit
door Patriek Wylin. Waarvoor dank.

– De samenstelling van de jury wordt voorgelegd en unaniem goedgekeurd. Ze komen
op 4 juli samen. De jury is als volgt door het DB goedgekeurd:

Mevr. Anne De Meester – gewezen cultuurfunctionaris en nu sport- en
communicatiefunctionaris in Spiere-Helkijn - intern jurylid KCR

Mevr. Riet Gaillard – cultuurbeleidscoördinator in Waregem – extern jurylid
Dhr. Rik Pattijn – gewezen schepen van cultuur in Harelbeke – extern jurylid
Dhr. Marnix Thys – cultuurbeleidsdirecteur Zuidwest Leiedal in Kortrijk – extern jurylid
Dhr. Marc(el) Benoit – penningmeester KCR en gewezen schepen van cultuur in Kuurne –
intern jurylid KCR, die tevens wordt voorgedragen als voorzitter van de jury
- We moeten het formulier dat ingevuld moet worden, opnieuw bekijken. Het moet in de
toekomst ook mogelijk worden om een kandidatuur digitaal in te sturen. Dit zou het
voor de jury ook gemakkelijker maken.
Organisatie :


Het podium moet nog aangevraagd worden.



Het richtbudget is +/- 3000 euro.



Herbert Verhaeghe kan de presentatie niet doen van de cultuurprijs. We stuurden
een mail naar Veerle Deblauwe met de vraag of zij het wil doen.

5/ Werkgroep communicatie: stand van zaken
- In september wordt een brief gestuurd naar alle verenigingen. Ze kunnen dan hun
gegevens invullen en insturen tegen eind september. Het bijwerken van gegevens
gebeurt daarna digitaal. Het is de bedoeling om een nieuwe cultuurbrochure te maken
en de website aan te vullen met nuttige informatie.


Anne is bereid om de website en Facebook van de KCR dynamischer te maken.
Omwille van een vergetelheid, kon ze dat nu niet. Bernard en Anne kijken om dit
op te lossen.

6/ Werkgroep vernieuwing KCR: strategie en acties - stand van zaken
- Via de gegevens die we krijgen in september kunnen we nieuwe mensen zoeken en
vinden. Het blijft een aandachtspunt voor alle adviesraden.


Om een beter contact te krijgen met alle verenigingen en nieuwe organisatoren
en groepen is het een goed idee om als cultuurraad, bij voorkeur aangekondigd,

langs te gaan op hun evenement. Zo raken we meer bekend en krijgen we ook
een beter netwerk. De cultuurraad moet zelf ook dynamischer worden.
7/ Varia

- De cultuurraad is uitgenodigd voor de tentoonstelling “Beestenboel” en de voorstelling
van de cultuurprogrammatie 2017-2018, die in het kader van tien jaar Kubox staat.

- De comité Feest van de Vlaamse Gemeenschap groeide vanuit de cultuurraad, maar

Remi Dejaeghere is nog de enige die de organisatie draagt en hij wenst ermee op te
houden. Het comité heeft evenwel nog een budget ter beschikking, dat we op een

andere en interessante manier zouden moeten kunnen aanwenden. Alle suggesties zijn
uiteraard welkom! Een agendapunt voor volgend DB.
- Er bestaat een werkgroep ‘Hoe gaan we om met vrijwilligers?’. Dit is een ambtelijke
werkgroep met een eigen website. Er zal teruggekoppeld worden naar de diverse
adviesraden voor eventuele samenwerking.

- Het beheersorgaan infrastructuur heeft twee vergaderingen gehouden in verband met
de renovatie van de Hoeve Vandewalle. De financiële middelen worden gezocht en men
kijkt ook uit naar andere kanalen dan een loutere financiering door de gemeente.
- 17 december : kerstconcert met het koor van het Lemmensinstituut. Voorstel om ook
in Kuurne te gaan naar een koorstructuur. Het optreden van het Soundkoor was top.
– Bedenking : het is wel riskant als er kunstwerken blijven staan of hangen buiten de
tentoonstellingsruimte in Kerkstraat 10. Wat als er iets beschadigd wordt of verdwijnt?

Wie de ruimte gebruikt moet er rekening mee houden dat er ook vergaderingen kunnen
doorgaan in hetzelfde gebouw. Een goede verzekering van de werken is dus
aangewezen, maar iedereen die de ruimtes voor vergaderingen benut dient ook

zijn/haar verantwoordelijkheid op te nemen en respect te betonen voor andermans
initiatieven en goederen.

Volgende vergadering : woensdag 12 juli 2017
Verslag: Catherine Boury.

