Kuurnse cultuurraad – p/a Bernard Noffels – Boomgaardstraat 143 – 8520 Kuurne
email: bernard.noffels@skynet.be

Verslag vergadering 13 september 2017.
Aanwezig : Bernard Noffels, Filiep Nottebaert, Lydia Verfaillie, Anne De Meester, Saraï Sabbe,
Remi Dejaeghere, Catherine Boury, Marc Benoit, Francis Benoit.
Verontschuldigd : Greta Verhaeghe, Christine Vandekerkhove.
Agenda:
1.

Verslag vorige vergadering : goedgekeurd zonder bemerkingen.

2. Cultuurprijs: laatste stand van zaken
-

Tegels voor de cultuurprijswinnaars : we opteren voor de grijze tegel en vragen of
het mogelijk is om ze in te schilderen. Platse Doen moet nog een tegel krijgen en het

koperen plaatje. De laatste tegel moet opnieuw gemaakt worden. Dit moet ook nog in
het budget van de cultuurraad opgenomen worden.
-

Remi zal het logo van Platse Doen opvragen. Hij informeert tevens of de grijze tegels
kunnen ingekleurd worden en wat het zou kosten, en of ze beschikbaar blijven in de
toekomst.

-

De cheque van de winnaar staat nominatief, zodat die gemakkelijk kan geïncasseerd

-

Waar zullen de tegels terecht komen? We opteren voor een plaatsje buiten, liefst aan

worden.

een gevel. Interessant lijkt ons ook de nieuwe betonnen trap aan de zijkant van het
gemeentehuis.

-

We zullen navragen wat er hierover al beslist werd in vorige colleges en vragen dat dit
tegen het einde van de legislatuur in orde zou komen.

-

Kijken wat de mogelijkheden zijn om bij de heraanleg van het plein voor het
gemeentehuis een plaats te voorzien waar de stenen kunnen komen en ook
voldoende plaats te voorzien voor wat er in de toekomst zal bijkomen.

-

Praktische regeling voor de prijsuitreiking :

Om 14 uur de zaal klaarzetten – José Wylin komt de installatie testen. Het scenario is
uitgewerkt voor de avond. Er worden vier tafels gereserveerd voor de genodigden.
Wie zet klaar? Anne, Bernard, Catherine, Remi, Lydia
Het podium wordt gebruikt door de muzikanten. Zij spelen een half uur. Hierna

projecteren we de namen van de genomineerden. Bernard Marchau interviewt
degenen die genomineerd hebben.
Tafelversiering: tafelkleden vragen aan Christine, kijken voor bloemetje of plantje.
De receptie wordt verzorgd door de gemeente en hostesses helpen hierbij.
De bar : Marc zorgt voor voldoende wisselgeld. Saraï zorgt voor de prijslijsten en een
kassa. De bediening is voor Catherine, Lydia, Filiep, Anne en Greta.
Aanwezigheid van de juryleden: reeds één verontschuldiging ontvangen, van de
anderen hoorden we nog niets. Marc haalt voor hen een prijs naar de Wereldwinkel.
Uitreiking van de prijzen : cultuurprijs wordt uitgereikt door de burgemeester, de
attenties voor de anderen worden uitgedeeld door schepenen en voorzitter van de
cultuurraad.

We moeten ervoor zorgen dat er foto’s genomen worden voor Fb en website. We
vragen het aan Benny.

Mails naar de burgemeester sturen we naar best naar: francis.benoit@kuurne.be

3. Subsidieaanvragen:
Opmerking: Wie geen entreegeld vraagt zou meer moeten krijgen, dan wie wel inkom vraagt.

Voor de evenementen wordt daar rekening mee gehouden in de financiële beoordeling. Voor
de projecten evenwel niet. Te bekijken naar de toekomst toe.
3.1. Blast from the Past
3.2. Gèsfakrock
3.3. Tapkesfeesten
3.4. Artykid
4. Werkgroep communicatie: stand van zaken - brochure verenigingen en beheer
website en FB pagina
-

Anne is inmiddels aangesteld als beheerder van de FB pagina en de website. Ze is de
centrale beheerder en wie iets op de website wil plaatsen, stuurt het door naar Anne.

-

De brochure verenigingen moet nog afgewerkt worden. Graag asap verdere acties en
info daaromtrent.

5. Werkgroep vernieuwing: actieplannen om nieuwe mensen aan te trekken
Algemene vergadering in het najaar – we moeten zorgen voor een open AV – iets interactief
en dat ook een gezellig netwerkmoment is, maar toch met een vormende inslag.

Een aantal nieuwe of onbekende verenigingen zouden kunnen zich voorstellen. We kunnen
ook op locatie gaan. We moeten afstappen van de wat saaie vergadercultuur....

Opdracht: tegen de volgende vergadering presenteert iedereen een origineel idee voor een
interactieve en gezellige vergadering.
We zoeken naar thema's die alle verenigingen kunnen aanspreken: verjongen, organiseren,
verzekeringen, veiligheid, subsidiëring, samenwerkingen, enz.…
Mogelijkheden voor de toekomst: Cultuurpicknick in de Groene Long, openluchtvoorstelling,
enz...
De Groene Long gebruiken als ‘cultuurlong’ : diverse verenigingen doen er iets. Van dans en
zang, over toneel of gedichten, tot....
6. Financiën
-

Marc doet uitvoerig verslag. Besluit: we hebben voldoende middelen ter beschikking

-

Advies: investeren in een innoverende dingen en meer dynamiek, bijv. een kader

-

Bernard maakt een budgettering op voor de tweede helft van dit jaar en maakt een

om te investeren en iets te kunnen realiseren.

voorzien voor een festival, interregionale samenwerking, enz....

project voor 2018, een richtlijn van wat we willen. Een van de eerste projecten wordt
het upgraden van de website. Vorming en vernieuwing KCR zijn andere werkpunten.

7. AV najaar: planning AV en agenda
Het DB van volgende maand zal, aan de hand van de geopperde ideeën, de thema's bepalen
en een datum vastleggen.
8. Varia
-

Woensdag 20 september om 19.30u in De Drie Wijzen: voorstelling “Projecten in het
zuiden” van en door Kuurnenaren – gratis toegang.

-

Donderdag 26 oktober: filmavond in De Drie Wijzen. Film “La Pirogue” van cineast
Moussa Touré rond het thema van de illegale vluchtelingen. Noord-Zuidraad i.s.m.
KCR. Inkom 5,00€ VVK en 7,00€ ADD.

-

Het logo van de cultuurraad zou eens moeten vernieuwd worden.

-

Met de kermis is er een tentoonstelling in het Oud Gemeentehuis over de Kuurnse
kunstenaars. Een project van Cuerna.

-

Op 2 december vieren we 10 jaar Kubox in de Kubox: er is een oproep om verhalen
te bezorgen (via de Vrijetijdsdienst) i.v.m. de Kubox.

**Volgende vergadering : woensdag 11 oktober om 19.30u in Kerkstraat 10!
Verslag: Catherine Boury.

