
Verslag vergadering KCR van dinsdag 5 december 2017

Aanwezig  :  Bernard  Noffels,  Lydia  Verfaillie,  Robert  Hugelier,  Christine  Vandekerkhove,  Remi
Dejaeghere, Anne De Meester, Marc Benoit.

Verontschuldigd : Greta Verhaeghe, Bernard Marchau, Saraï Sabbe, Francis Benoit, Filiep Nottebaert.

1. Verslag vorige vergadering :  wordt goedgekeurd

2. Samenwerkingsovereenkomst met Moed en Vlijt

    - Het document wordt volledig overlopen.

Volgens ons zijn er twee belangrijke aandachtspunten :

1. De doorstroming vanuit de Kuurnse Muziekschool naar K.H. Moed en Vlijt, de diverse koren en het
Kuurns theater verdient een betere opvolging en een ruimere aanmoediging.

2. De gestegen kosten voor huur en energie die een serieuze hap uit het budget nemen. Al stipuleert
men expliciet het aandeel van deze kosten in de subsidiëring het is en blijft een uitdaging om deze
kosten te kunnen dragen. 

Wij adviseren deze overeenkomst gunstig.

3. Cultuurlong

Omdat we geen info krijgen over of dit nu kan georganiseerd worden, stellen we  de vraag om : tenzij
een motivering van afwijzing door de milieuraad en een voorstel voor een alternatieve locatie ; en
wat nog meer aangewezen lijkt, is dat een afvaardiging van de cultuurraad het project zou mogen
toelichten tijdens een vergadering van de milieuraad. Bernard contacteert Saraï in dat verband.

4. Netwerkmoment

Voorgestelde datum : op een vrije avond in de tweede week van februari

Locatie : Sint-Pieterszaal of de foyer van de Kubox

Inhoud :

A. Informatief deel

- Mix van belangrijke mededelingen aan de verenigingen :

Werking van de cultuurraad in het voordeel van de verenigingen :



Lijst van de verenigingen, website en Facebookpagina, cultuurprijs, cultuurlong,

Aankondigen van een vergadering in verband met de gewijzigde wet op de privacy.

De Uitpas : een kans voor de verenigingen : vraag aan Saraï om uitleg te geven over de 
stand van zaken in verband met de Uitpas en het verder uitrollen ervan in Kuurne.

B. Netwerkmoment

Tijdens een verzorgde drink leren de verenigingen mekaar beter kennen. Naamkaartjes 
worden voorzien, zodat contact vlot kan verlopen. Samenwerken wordt op die manier 
gestimuleerd.

5. Bedenkingen in verband met de nieuwe subsidiereglementen

De  bespreking  wordt  verdaagd  naar  januari.  Catherine  stelde  een  tekst  met  bedenkingen  ter
beschikking, maar vermeldt erbij dat deze tekst niet langer up-to-date is en alleen dient als kapstok
voor een bespreking.

6. Varia

De cultuurraad schenkt een bloemenkrans bij het overlijden van voormalig KCR-lid Edwin Decock.
Een delegatie zal de dienst bijwonen. Namens de cultuurraad condoleren we ook digitaal.

Belangrijke data : vrijdag 14 september : uitreiking cultuurprijs

                                zondag 1 juli : Cultuurlong ( hopen we)

Namens de cultuurraad zullen we een officiële vraag sturen (onder de vorm van een advies) om de
Uitpas uit te rollen voor de verenigingen. De cultuurraad zelf is bereid de kosten te dragen voor een
bijkomende mobiele terminal.

Op algemene vraag verlaten we de vergaderingen op de tweede woensdag  van de maand nu naar 20
uur (i.p.v. 19u30).                                

Volgende vergadering : woensdag 10 januari om 20 uur.

Verslag Catherine Boury


