Aan het College van Burgemeester en schepenen
Gemeentehuis – Marktplein 9
8520 Kuurne

Kuurne, 11/01/2018

Betreft : uitrollen van de Uitpas voor de verenigingen.

Geachte heer Burgemeester,
Geachte dames en heren Schepenen,

In de voorbije jaren is de Uitpas ook in Kuurne ingevoerd. Die Uitpas kan gebruikt worden bij een
evenement van de gemeentelijke programmatie, in de Bib en op een beperkt aantal plaatsen in
Kuurne.
We vinden de Uitpas en de aanmoediging die ervan uitgaat om meer aan cultuur en sport deel te
nemen een prima zaak. Daarom zijn diverse Kuurnse verenigingen sterk vragende partij om zelf in te
kunnen stappen in dit systeem.
Wij willen U dan ook beleefd maar met aandrang vragen, dat het mogelijk zou worden om in 2018 als
vereniging te kunnen meedoen in het systeem van de Uitpas. Uiteraard zullen hieraan een aantal
voorwaarden gekoppeld zijn, dat begrijpen we best, en daarom stellen we voor dat tijdens het
eerstvolgend netwerkmoment van de Cultuurraad en de Kuurnse verenigingen, op 15 februari 2018,
meer informatie hierover zou gegeven worden.
Onze wens voor 2018 wat cultuur betreft, is dat Kuurne ook op dit vlak in onze regio een voorbeeld
kan zijn voor andere gemeenten, en dat de verenigingen op die manier een kans krijgen om hun
evenementen en de geleverde inspanningen extra te laten honoreren.
Mogen we dan ook aandringen dat onze vraag wordt opgenomen in de agenda van de gemeente en
dat er wordt nagegaan hoe dit zo snel als mogelijk kan gerealiseerd worden.

Wij houden er alvast aan u van harte te bedanken voor de aandacht die u aan onze vraag zult
besteden.
Bij deze willen wij u allen nogmaals een fijn jaar 2018 toewensen, met vooral een goede gezondheid
en de nodige voorspoed. Hopelijk mag het voor ons allen een constructief jaar zijn waarbij nog tal
van mooie projecten samen kunnen gerealiseerd worden.
Met onze vriendelijke groeten,

Bernard Noffels – voorzitter KCR

en

Catherine Boury – secretaris KCR
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