
Kuurnse cultuurraad – p/a B. Noffels  –  Boomgaardstraat 143, 8520 Kuurne 
bernard.noffels@skynet.be 

Verslag vergadering KCR van woensdag 24 augustus 2016

Verontschuldigd: Anne De Meester, Greta Verhaeghe,  Christine Vandekerckhove, Francis Benoit, 
Robert Hugelier, Bernard Marchau.

Aanwezig: Stijn Verstraete (vervangt Saraï) , Remi Dejaeghere , Bernard Noffels, Filiep Nottebaert, 
Lydia Verfaillie, Marc Benoit, Catherine Boury.

Agenda:

1/ Goedkeuring verslag vorig DB

De bankvolmacht is inmiddels geregeld.

Het verslag van het DB van juni wordt goedgekeurd.

2/ Briefwisseling

 LBG: verandert van naam naar Vief Kuurne en krijgt ook een nieuw logo.

3/ Cultuurprijs

Aanstelling jury

Deze leden worden officieel aangesteld door de KCR  en duiden zelf een voorzitter aan.
Externe leden zijn:
 ° Marnix THEYS – Algemeen Coördinator Zuidwest Cultuur, Leiedal, Kortrijk.
 ° Rik PATTIJN – Cultuurcoördinator Wingene
 ° Riet GAILLIAERD – Cultuurcoördinator Waregem
Interne leden zijn:
 ° Ann DE MEESTER – lid DB en sportfunctionaris, communicatie en toerisme ambtenaar in         
    Spiere–Helkijn
 ° Marc BENOIT – lid DB en penningmeester - gewezen Schepen van Cultuur.

Stand van zaken organisatie uitreiking CP en planning werkzaamheden

Uitnodiging: betere formulering als “ kandidaten voor nominatie” + datum controleren.

Uitnodiging naar voorzitters en secretarissen van de verenigingen:  +/- een 500-tal uitnodigingen.

Enveloppen worden bezorgd door de gemeente samen met de adresetiketten (Christine Warnez). De
groep komt samen om alles in enveloppen te steken.

   1000 uitnodigingen laten drukken.

- Persnota : Bernard schrijft een perstekst en verstuurt die na goedkeuring.

De uitreiking: 

– Groep : Paard van Troje zal met meezingers  voor de animatie verzorgen. 



Catherine Boury verzorgt de presentatie: spreekt nog af met Filiep voor de uitwerking   van  het           
programma.

Kopergravure voor de winnaar komt uit Zonhoven. Raakt die op tijd klaar?  

Geschenk voor de jury: een Fairtradegeschenk voor iedereen.

Cheque voor de winnaar: laten vergroten van cheque bij Kopiecenter – Marc? 

Elke kandidaat voor de nominatie mag vanaf 18 uur een een soort stand met paneel         klaarmaken 
met informatie over de eigen vereniging

De ‘vroegere’ plaatjes worden ook tentoongesteld in een tentoonstellingskast (van de gemeente),      
samen met een bijhorende foto van de uitreiking (foto’s via Bib opvragen).

4/ Advies subsidieaanvraag KH Moed en Vlijt

 Krijgen zij twee keer subsidie? (via Gemeentelijke feestcomité/ Braderiecomité en de 
gemeente)?

 Is weliswaar een jubileum, maar ook onderdeel van een groter geheel. 2.500 euro wordt gebruikt
voor vergoeding aan andere gesubsidieerde vereniging. Niet erg duidelijk.

 Extra uitleg is dus nodig. Verantwoordelijke uitnodigen om uitleg te geven.

5/ Advies vernieuwing reglement voor buurt- en straatfeesten

 Stijn stelt dit ontwerp voor.

 Definitie toonmoment: een activiteit die aansluit bij de gewone werking van een vereniging.

 Is 2 x per jaar een subsidieaanvraag niet teveel van het goede? Kuurne is een feestgemeente 
en er is geen gebrek aan dit soort van activiteiten. Geen overdaad of overaanbod creëren!

6/ Advies nieuw reglement voor subsidiëring van (socio)culturele en sportieve activiteiten

 Bedoeling is om een gemeenschappelijk subsidiereglement te maken voor sport en cultuur. 
Zo moet alles beter gestroomlijnd worden.

 Onze bedenkingen :

 We moeten vooral “nieuwe” activiteiten een kans geven.

 We moeten artistieke bedrijven met rechtspersoonlijkheid toch een kans geven om iets op te
organiseren, zeker als het vernieuwend is.

 Art.6 :”Activiteiten die onderdeel zijn van een groter geheel zijn, kunnen geen beroep   
doen op subsidie”. Maar sommige activiteiten ontvangen geen geld uit de grote pot       
maar gebruiken die activiteit enkel als kapstok, om zo voor hun evenement een    groter 
publiek te kunnen bereiken. Dan moet de activiteit toch in aanmerking kunnen komen.

 Wie bij meer dan één gemeente een subsidie aanvraagt voor hetzelfde evenement 

           moet dit vermelden op de aanvraag. Indien dit niet gebeurt, zou dit moeten leiden tot         
een eventueel verlies van de subsidie. De beoordelingscommissie moet erover waken dat dit 
correct verloopt.

 In die zin moet ‘ begroting’  beter bepaald worden op het aanvraagformulier en moet hier al 
plaats zijn om te vermelden van wie men subsidie krijgt. Het lijkt daarom een goed idee om 
een sjabloon te ontwerpen voor de aanvraag van de subsidie, zodat die door iedereen op een
gelijkaardige manier wordt ingevuld.

 Sponsoring door de gemeente moet duidelijk zichtbaar zijn op gesubsidieerde evenement. 
De gemeente kan dus best voorzien in een ‘promovalies’ met banners, spandoeken, enz...die 
meegeleverd wordt als men de sleutel van de zaal komt ophalen.



 Subsidiebedragen: sommige bedragen voor cultuur zijn zo te zien verlaagd t.o.v. het vroegere
reglement. Ze zijn bovendien te laag in vergelijking met de subsidie voor buurtfeesten. De 
bedragen moeten op elkaar afgestemd worden (gelijk stellen). Feesten zijn er voldoende in 
Kuurne en cultuur is niet minderwaardig aan  feestgedruis.

 De inspanning gevraagd aan de “kleinen” is te groot. Hoe kan een kleine organisatie met 
weinig middelen groeien, een betere programmatie aanbieden en iets groots organiseren? 
De inhoud zou dan ook meer punten moeten opleveren en dus meer doorwegen dan het 
financiële aspect van een activiteit.

 Hoe kleiner de bedragen hoe groter de inspanning die je moet leveren (80% zelf inbrengen). 
Om kwaliteit en vernieuwing te bevorderen moeten we net de kleinere projecten meer 
groeikans geven.

 Art.8 : Bij de beoordeling beter noteren “ met andere bijkomende elementen’ in plaats van 
“andere elementen”.

 Het advies moet in november voor de gemeenteraad komen, het advies van de cultuurraad 
wordt geschreven tegen midden september.

 Er zijn ook vragen rond de “ambtenarencommissie” die moet beslissen over de subsidies. De 
Cultuurraad speelt hier geen enkele rol meer en er is geen inbreng uit het veld, noch vanuit 
de sport noch vanuit de cultuur. Nochtans kent het veld de problematiek van het organiseren
beter dan wie ook. En wat met die eventuele derde partij (een onafhankelijke....?). In welke 
mate zal die voeling hebben met het specifieke van het Kuurnse cultuur- en sportgebeuren?

7/ Aanvraag werkingstoelage KCR en beleidsplan

Bernard contacteert Marc hiervoor.

8/ Varia

De Ouderenraad zou culturele activiteiten willen organiseren en vraagt om samenwerking met de 
KCR  wordt goedgekeurd.

Cadeautje voor Christine: een Fairtrade geschenk. Kaartje voor Saraï.

Verslag opgemaakt door Catherine Boury.


