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1/ Goedkeuring verslag van het vorig DB
Verslag goedgekeurd zonder opmerkingen.
2/ Subsidie aanvragen
We spreken af dat de dossiers best de vrijdag voor de vergadering doorgestuurd worden.
Als er dan nog een dossier bijkomt, dan kan dat later nagestuurd worden. Zo heeft
iedereen voldoende tijd om zijn dossiers te bekijken.
Evenementen
2.1. Sentekermis
Bij het advies maken we de aanvragers er best nog eens attent op dat het reglement
ondertussen veranderd is.
2.2. Kerstmarkt
Kwaliteit : we willen graag wat meer variatie zien in het aanbod. Nogal veel hetzelfde!
Projecten
2.3. Repaircafé
Kleinschalig, recyclageproject, sensibiliserend en nieuw.
2.4. Metalfest

3/ Evaluatie Cultuurprijs 2017
Reglement: bedoeling duidelijker maken, nl. iemand bekronen die al een zekere weg heeft
afgelegd en die al een aantal zaken kon verwezenlijken. Expliciet vermelde in het reglement
of bij de bekendmaking.

Op basis daarvan zou de jury kunnen beslissen dat een bepaalde nominatie niet
weerhouden wordt, bijv. omwille van te jong of te weinig bagage.
De jury moet er beter op letten dat aan alle criteria voldaan is. Zo kunnen ze beter
beslissen om kandidaturen al of niet te weerhouden.
Het financieel aspect : 1800 euro aan kosten is een positieve balans. Voor volgend
jaar is er een budget van 3000 euro voorzien. Het is dan de 10de editie. We moeten
werken aan meer uitstraling. Promotie – presentatie – uitnodigingen moeten
professioneler.
In januari komt de werkgroep al een eerste keer samen en zoeken we naar een
presentator. De werkgroep bestaat best uit een aantal extra leden, en met een betere
werkverdeling.

Anne De Meester wil de uitnodiging voor de prijsuitreiking maken en ze ook vroeger
laten drukken en verspreiden.

Het nominatieformulier moet herzien worden en digitale aangifte moet mogelijk zijn.
Na de pauze best geen optreden meer zijn, beter cd-muziek.
Er komt best een generale repetitie met de presentator om alles vlot te laten
verlopen. Dit jaar waren er nogal wat mankementen op dat vlak.

4/ Werkgroep communicatie: stand van zaken
4.1. Uitgave brochure met info van alle verenigingen.
-

Is de lijst van voorzitters en secretarissen up-to-date?

-

Doel : nieuwe inwoners zouden die krijgen, info en aanbod van een extraatje om

-

Bernard neemt contact op met Robert om te informeren naar de stand van zaken.

kennis te maken met de verenigingen en hun werking.

4.2. Beheer en verdere uitbouw van onze FB pagina en website
-

Website van de Cultuurraad moet gelinkt worden aan de website van Kuurne.

-

Is de lijst van verenigingen actueel en correct? Kun je het mailadres van de vereniging
op de website zetten zonder last te krijgen met de privacywetgeving?

-

Om correcte gegevens te hebben en de toestemming om een mailadres te gebruiken,
contacteren we best elke vereniging. Toestemming vragen.

5/ Netwerkmoment : datum in januari 2018 – met aansluitend een verzorgde
Nieuwjaarsreceptie. Precieze dag wordt bepaald in de vergadering van november.
Thema en agenda :
-

De nieuwe wetgeving in verband met privacy ( voor verenigingen). Marc contacteert
een spreker.

-

Het idee ‘ Cultuurlong’: uitleggen en promotie maken.

-

Vraag aan verenigingen om hun activiteiten door te geven zodat ze op de website
komen.

6. Budget cultuurraad najaar 2017- voorjaar 2018
Bernard overloopt de verschillende uitgaveposten met een raming van het budget.

7. Voorstel : ‘Cultuurlong’
Bespreking idee :
-

Locatie : Groene Long : mogelijk? We sturen een brief naar het schepencollege om dit
te vragen. Het Vlaspark lijkt minder geschikt, omwille van logistieke problemen. De
renbaan met aansluitend de Foyer is ook niet optimaal, maar waarschijnlijk wel iets
beter.

-

Datum : 1 juli : voorjaar lijkt ons niet haalbaar, omdat verenigingen dit lang op
voorhand moeten plannen. 1 juli geeft de kans om promotie te maken met het

programma van het nieuwe werkjaar en geeft meer kansen op een aantal vlakken.
-

Van zodra hierover helderheid is, wordt er verder nagedacht.

8/ Varia
-

Voorstelling boek Stefaan Verfaillie : we stellen een samenwerking met de Bib voor.
Lydia spreekt hierover met Katrien Bonte.

-

Film La Pirogue in de Drie Wijzen: 26 oktober om 19.30u. Kaarten bij Sociaal Huis of
bij de Drie Wijzen.

-

18 oktober voorstelling van Artykids om 19 u in de Bib.

-

Famke Struyve: debuut in Antigone 13-14-15 oktober. Catherine stuurt een mailtje

-

Concert met Marcq-en-Baroeul : nog twee kaarten beschikbaar voor vrijdagavond 13

om haar succes te wensen.

oktober. We moeten eens nadenken over de uitwisseling met hen. Het probleem lijkt
ons dat er geen duidelijke structuur of aanspreekpunt is. We nodigen hen uit voor
onze nieuwjaarsreceptie.

-

We bezorgen een attentie aan Freddy Verhaeghe, die jarenlang lid is geweest van

-

Volgende vergadering: woensdag 8 november om 19.30u.

K.C.R.

Verslag: Catherine Boury.

