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Verslag vergadering KCR woensdag 8 juni 2016.

Aanwezig : Bernard Noffels, Filip Nottebaert, Catherine Boury, Remi Dejaeghere, 
Greta Verhaeghe, Christine Vandekerkhove, Saraï Sabbe.

Verontschuldigd : Marc Benoit, Francis Benoit, Robert Hugelier, Lydia Verfaillie, Anne
De Meester, Freddy Verhaeghe en Bernard Marchau.

Agenda

1. Uitnodigingen 
Controle en update uitvoeren van de lijst van mensen die moeten uitgenodigd
worden.

2. Goedkeuring verslag DB mei
Is goedgekeurd.

3. Cultuurprijs 2016 stand van zaken en verdere uitwerking concept + 
publiciteit
Eerste samenkomst van de werkgroep is achter de rug. Annie Messely zal 
worden uitgenodigd om de werkgroep te vervoegen. 

Vindt plaats op 16 september in de Sint-Pieterszaal. Alle genomineerden 
zouden een standje krijgen + een interview. Eventueel met een kooroptreden 
en/of vrij podium. 

Ook een orkest om bij het binnenkomen het publiek te verwelkomen. Pascal 
Buyse is niet in het land, maar raadt iemand aan. Later op de avond muziek 
draaien.

Thema : “Een pluim op de hoed!”. Bernard Marchau kan logistiek helpen met 
het maken van de hoedjes.



Misschien toch meer opteren voor een samenzang met begeleiding van de 
koren. Een soort Kuurne zingt?

Nu al vier nominaties. De nominaties worden na 15 juni bezorgd aan de 
voorzitter van de jury. Hij installeert de jury en de genomineerden worden 
bekend gemaakt aan de werkgroep die de organisatie doet. Zij komen na 15 
juni opnieuw samen.

Christine Vandekerckhove wil logistieke steun verlenen voor het verzenden 
van folders, uitnodigingen, enz...

Voor de uitnodiging : werken op hetzelfde stramien als vorig jaar, maar nu 
met een kaartformaat. De kleur wordt behouden. Misschien eens Anthony 
Dewaele aanspreken voor het ontwerp van de nieuwe uitnodiging.

Ook eens kijken om de werkgroep aan te vullen met een aantal creatieve 
mensen.

De prijsuitreiking moet gestructureerd verlopen, graag met een wat strakker 
tijdschema dan vorig jaar. Het moet een netwerkmoment zijn, maar ook iets 
ludieks hebben. Doel is om de genomineerden in de kijker te plaatsen. Ook 
een draaiboek opmaken.

Het nieuwe externe jurylid wordt de cultuurcoördinator van Waregem.

4. Convenant vzw Cuerna - Kuurns Erfgoed: wijziging tekst - nieuwe 
goedkeuring
Er waren nog een aantal opmerkingen na de goedkeuring van vorige keer.

In verband met de subsidie : voorlopig nog 10.000 euro, maar vanaf 2017 
250 euro minder en het jaar nadien nog eens 250 euro minder. 

We moeten wel beseffen dat huren niet goedkoop is. Zal men er wel in slagen
iets te vinden wat goedkoper is? Het Erfgoeddepot kan deels een oplossing 
bieden, maar het is wel zo dat zij zelf beslissen wat er daar bewaard wordt.

Bewaren van de gegevens van Cuerna in de cloud is niet weerhouden. In de 
cloud huren zou kunnen, maar de gemeente engageert zich ertoe om te 
kijken wat in de toekomst mogelijk is om een oplossing te bieden. Misschien 
door aankoop van een nieuwe server in de toekomst. Cuerna stelt voor om 
een nieuwe computer aan te kopen, die back-upt en met de mogelijkheid om 
ook foto’s te taggen.

 gesprek met de gemeente aangaan in verband huurmogelijkheden van een 

loods.

 digitale ondersteuning : ook samen met de gemeente een oplossing 

zoeken. 



 positief advies  (nadat de leden van vzw Cuerna – Kuurns Erfgoed de zal hebben 
verlaten).

5. 4 adviezen voor bijzondere subsidies
Er werden vier aanvragen voor bijzondere subsidies besproken en 
geadviseerd. 

6. Evaluatie vergaderingen DB en vastleggen data voor onze volgende 
vergaderingen (tot eind 2016)
Tot nu toe : telkens de tweede woensdag van de maand. Voordeel : je weet 
steeds wanneer er een vergadering is. Evaluatie is positief. We behouden dan 
ook die werkwijze voor de rest van het jaar (behoudens een uitzondering).

Volgende vergadering : er is geen vergadering in juli voorzien (verlof), maar 
wel op woensdag 24 augustus (afwijkende datum – omwille van nakende 
uitreiking van de Cultuurprijs).

Andere vergaderingen : woensdag 14 september (onder voorbehoud), 
woensdag 12 oktober , woensdag 9 november, woensdag 14 december.

7. Varia
De volmacht van Beatrijs Leconte op de rekening moet nog overgedragen 
worden. Filip Nottebaert neemt die op zich en zal met Marc Benoit afspreken 
om dit te regelen.

Het beheersorgaan zou moeten adviseren om andere en beter geschikte 
tentoonstellingspanelen aan te schaffen. Wat er is, is verouderd en onhandig. 
Na de vakantie geven wij een advies hierover.

Verslag opgemaakt door Catherine Boury.


