
Verslag vergadering Cultuurraad van 8 november 2017

Aanwezig: Marc Benoit, Anne De Meester, Catherine Boury, Bernard Noffels, Greta 
Verhaeghe, Filiep Nottebaert en Lydia Verfaillie.

Verontschuldigd : Christine Vandekerkhove, Bernard Marchau en Robert Hugelier.

1. Goedkeuring verslag:

Goedkeuring verslag van vorig DB. Geen opmerkingen.

2. Eventuele subsidiedossiers en convenant KH Moed & Vlijt bespreken

De convenant is nog niet klaar. Hij wordt de volgende keer besproken. Er waren geen 
andere te bespreken subsidiedossiers.

3. Aanpassingen afsprakennota adviesraden: goedkeuring:

Punt 3: ‘kwalitatief’ beleid. Voorstel : er moet zorg zijn voor de opleiding, training en 
bijscholing van de leden.

Samenstelling adviesraad : in het reglement voorzien dat er een genderevenwicht moet 
zijn tussen mannen en vrouwen.

Nog een aantal taalcorrecties en bijkomende opmerkingen. Bernard formuleert het 
advies en neemt de punten die Marc Benoit aanbrengt mee in de formulering.

4. Advies nieuw subsidiereglement kleinere activiteiten en opmerkingen/advies op 
bestaande reglementering

- Bedenking :  ‘klein’ of ‘middelgroot’ wordt nergens gedefinieerd. Middelgrote 
  activiteiten zullen heel waarschijnlijk onder een van de andere reglementen 
  vallen.



- We moeten meer aandacht geven aan de kleine, innovatieve en startende   
   initiatieven. Die hebben meer subsidie nodig.

Grote evenementen vinden gemakkelijk extra sponsors. We vragen meer inspanningen 
voor vernieuwende projecten omdat die een niche kan bedienen, en kansen geeft aan 
mensen om zichzelf te ontplooien.

- De beoordeling gebeurt te veel op basis van de spektakelwaarde.

- ‘ Is duidelijk buiten de reguliere werking vallen’ : wat betekent dat? Het is niet 
duidelijk voor de verenigingen.

- Organisator: ‘ bedrijf’ moet geschrapt worden.

- Beoordelingscommissie : op voorhand aankondigen dat ze komen en we vragen 
dat ze zich ook bekend maken.

- De activiteiten hebben een gemeenschapsvormend effect voor Kuurne’: ‘ voor 
Kuurne’ moet geschrapt worden aangezien er in het subsidiereglement staat dat 
er ‘ uitstraling moet zijn buiten Kuurne.” Er is dus tegenspraak en we hopen toch 
dat we onze grenzen overschrijden.

- De “activiteit werd al minstens twee keer gesubsidieerd” : moet geschrapt 
worden, want we willen toch ook nieuwe projecten steunen.

- Wat is ‘ voldoende externen ‘ bereiken? Van andere gemeenten, anderen buiten 
de eigen leden.

- Wat is logistiek? Moet hier niet gezegd worden dat catering niet meetelt.

- Bedrag van 400 euro is onrealistisch in die mate dat cultuurgroepen duur zijn 
geworden. En dus moet het beleid nadenken over welke visie men wil nastreven.

- Welk budget is er voorzien in de begroting? Wat is men bereid om uit te geven? 
Wat is het effect na één jaar nieuw reglement.

- We zijn dus niet zo tevreden over dit nieuwe reglement en adviseren dat er meer 
nadruk op kwaliteit en samenwerking komt te liggen.

- Wie zal die subsidie toekennen en op basis van welke criteria zijn er om die 
subsidie te krijgen? 

- We stellen ons vragen over de objectiviteit en wat de rol van de cultuurraad 
hierin.

- Dit reglement is te veel haastwerk.

- Tegen de volgende vergadering formuleren we al onze bedenkingen in verband 
met alle reglementen, zodanig dat wij een gefundeerd advies kunnen formuleren.

4. Stand van zaken werkgroep communicatie

Anne doet haar verslag (zie hieronder). Ze zorgt ervoor dat er elke keer in Info Kuurne 
informatie komt over de cultuurraad. We promoten vooral via de website en Facebook.



Verslag  Werkgroep Communicatie  Kuurnse Cultuurraad

 E-mailadres:  cultuurkuurne@gmail.com

 Facebook:   www.facebook.com/CultuurraadKuurne

Er worden regelmatig Kuurnse cultuurevenementen gepost op deze 
Facebookpagina.
En dat wordt ook gelezen. De meeste posts hebben ca. 100 tot 150 views, 
sommige zelfs 1400.

Dus het loont de moeite om er verder tijd in te investeren.

Vraag aan alle leden van het DB die een Facebookprofiel hebben:

 Vind onze eigen pagina leuk (dan zie je wat er opgezet wordt)

 Vind onze posts telkens leuk, dan wordt die info veel verder verspreid

 Website:  kuurnsecultuurraad.com

 Ik heb de upgrade van de website met Visa kaart betaald (99 euro). De website 
heeft nu een eigen domeinnaam: kuurnsecultuurraad.com  (i.p.v. 
kuurnsecultuurraad.wordpress.com)

De cultuurkalender wordt opgemaakt via zoeken op allerlei websites: Kuurne, Uit 
in Vlaanderen, enz. Het zou veel handiger zijn mocht elke vereniging haar 
culturele activiteit naar ons willen doormailen.
Die gewoonte moet nog ingeburgerd geraken.

Vraag aan alle leden van het DB:

 Geef de actuele gegevens van uw eigen vereniging door (zie vraag op de website)

 Vraag aan bevriende verenigingen om hun gegevens door te geven

 Zend al uw culturele activiteiten door naar het mailadres: 
cultuurkuurne@gmail.com

 De tekst op de website van de gemeente Kuurne over de Kuurnse cultuurraad 
werd aangepast: 
zie https://www.kuurne.be/vrije-tijd/cultuur/cultuurraad

Actuele lijst verenigingen:

 Als we een lijst met actuele gegevens van de culturele en socioculturele 
verenigingen hebben, kunnen we ook gericht via de website, Facebook en e-mail 

https://www.kuurne.be/vrije-tijd/cultuur/cultuurraad
mailto:cultuurraadkuurne@hotmail.com
https://kuurnsecultuurraad.com/
http://www.facebook.com/CultuurraadKuurne
mailto:cultuurraadkuurne@hotmail.com


uitnodigingen, afspraken, enz doorgeven.
Ik denk dan aan algemene vergaderingen, activiteiten zoals de cultuurlong, de 
cultuurprijs, enz.

Infoboekje Kuurne:

Er wordt gevraagd aan de infodienst van Kuurne om de ‘oproep’ die op de 
website staat in het eerstvolgende infoboekje van Kuurne te laten opnemen. Deze
tekst zal dus voor 24 november doorgemaild worden naar de dienst info Kuurne.

Lopende zaken:

-   Stand van zaken activiteiten  "Cultuurlong 2018" : nog geen nieuws.  
–   Netwerkmoment met nieuwjaarsreceptie: vastleggen datum en zaal en verder 
     uitwerken details.

–   de communicatie met de verenigingen vanuit de cultuurraad.                           

-  concretisering vorming en afsluiting werkjaar 2017

5. Varia

- We vragen dat de cultuurraad meer inspraak of een voorstel kan doen voor de   
   cultuurprogrammatie van de gemeente en dat er ook de kans is om samen te 
   werken en een andere vormen van partner in cultuur.

- We merken dat de gemeente het idee van de cultuurraad i.v.m. het waarderen 
   van de vrijwilliger heeft overgenomen, maar het eigenlijk niet kunnen dat  het 
    de vrijwilligers zelf zijn die moeten instaan voor de bediening.

- Hoe zit het met het uitrollen van de Uitpas voor activiteiten van verenigingen?

      De cultuurraad wil de mogelijkheid onderzoeken om eventueel te investeren 
   in een terminal.

Volgende vergadering op dinsdag  5 december om 20 uur (eerst voorzien voor 7 
december maar in extremis verplaatst)

Verslag: Catherine Boury


