Verslag vergadering van het Dagelijks Bestuur – KCR van10 januari 2018
Aanwezig: Bernard Noffels, Lydia Verfaillie, Anne De Meester, Greta Verhaeghe, Christine
Vandekerkhove, Saraï Sabbe, Marc Benoit, Francis Benoit, Remi Dejaeghere, Robert Hugelier,
Filip Nottebaert en Catherine Boury.
Verontschuldigd: Bernard Marchau.
Agenda:
1/ Goedkeuring verslag vorige vergadering
Opmerking: aanvullen als volgt...aanmoediging van doorstroming van muziekschool ook
naar “koren en theater”.

2/ Subsidiedossier : Comedy Festival
Goed opgevat, wordt een traditie. We verwachten een redelijke opkomst.
3/ Uitpaspunten ook voor de activiteiten van verenigingen.
Bespreking voorstel van advies: enkele kleine verbeteringen aanbrengen als volgt:
-

Anders adresseren

-

Cuerna toevoegen

Bernard stuurt dan de brief door naar Saraï die hem zal overmaken aan het CBS.
4/ Cultuurprijs 2018
Samenstelling werkgroep: Anne stelt zich verantwoordelijk om deze werkgroep te leiden .
Christine Vandekerkhove, Lydia Verfaillie en Greta Verhaeghe willen meewerken. Misschien
best nog enkele mensen aanspreken om de werkgroep te vervolledigen en het werk wat
beter te kunnen verdelen.

Start van de werkzaamheden van de werkgroep met o.a. taakverdeling, zoeken naar

presentator, thema en ontwerpen uitnodiging, enz...doen we best zo snel mogelijk. Een
eerste vergadering is voorzien voor eerste helft van februari.
We bespreken het voorstel dat Herbert Verhaeghe zou presenteren en ook zingen. Het is de
tiende editie van de Kuurnse Cultuurprijs en we zouden graag wat meer uitstraling willen
hebben. Maar misschien treedt hij te veel op in Kuurne. Vraagprijs is voor ons budget wat
aan de hoge kant. Te bekijken.

Benedicte Coussement (Studio Brussel presentatrice) lijkt ons ook een zeer geschikte
persoon om het geheel te presenteren. Alternatief: eventueel Steffie Merlevede vragen.
Er was vorig jaar een budget van 2500 euro voorzien en er was een klein positief saldo
(2300 euro gebruikt). We zetten voor 2018 de limiet voor de prijsuitreiking op 3.500 euro
met de bedoeling wat meer uitstraling te geven aan die prijs.

Moet het reglement herzien worden? Waarschijnlijk moeten we op het nominatieformulier

duidelijker stellen dat we zoeken naar iemand die duidelijk al iets bewezen heeft. Is het
reglement niet aan herziening toe? Het is altijd moeilijk om iets te wijzigen.
Bernard Noffels zal het volledige reglement herbekijken. Hij stuurt de aangepaste versie aan
iedereen door en we mailen vervolgens onze bemerkingen binnen de week terug. Zo kunnen
we sneller het aangepaste reglement gebruiken en publiceren.

Vroeger werd er ook een inbreng verwacht van de winnaar van de cultuurprijs, bij wijze van
tegenprestatie. Daar leggen we best opnieuw de nadruk op.

We stellen ook voor om op de nieuwjaarsbijeenkomst een toelichting te geven over de
Cultuurprijs 2018.
5/ Communicatie
Stand van zaken website en FB en lijst verenigingen
Anne zette een hele lijst van verenigingen op de website. In een volgend artikel in Info zou

Anne het hebben over de Cultuurprijs. Voor de aankondiging in Kuurne Info van ons
netwerkmoment is het al te laat.
We plaatsen ook een oproep in Kuurne Info voor de nominaties voor de CP 2018.
6/ Netwerkmoment
Op 15 februari 2018 vanaf 19.30u. In de Foyer van de Kubox.
-

Inhoud wordt : Cultuurprijs, Cultuurlong en Uitpas en een drink

-

Uitnodigingen worden best per brief gestuurd en we vragen dat men verwittigt met
hoeveel men komt.

-

Remi zorgt voor scherm en beamer.

7. Cultuurlong
Het is dan toch goedgekeurd door de Milieuraad, mits enkele beperkingen. Positief nieuws!
Wij stellen 1 juli voor en zullen info geven aan de verenigingen tijdens het netwerkmoment.
8/ Varia
-

We stellen voor dat de prijs van de dranken tijdens activiteiten ingericht door de
gemeente iets zouden stijgen om zo de prijzen wat meer af te stemmen op die van
de horeca en de verenigingen. Bijv. 3,00 euro voor Ezelsbier, Westmalle Tripel en
andere zware dranken.

-

Waar plaatsen we uiteindelijk de tegels van de winnaars van de Cultuurprijs? Iedere
winnaar moet ook een tegel krijgen in dezelfde uitvoering. Remi Dejaeghere zou dat
in orde brengen.

-

We verplaatsen de vergadering van de volgende Cultuurraad naar 7 februari.

-

De vergaderingen van de Cultuurraad zijn telkens de tweede woensdag van de maand
om 20 uur.

-

Activiteit voor 2019 : lezing van Bobby Tracksel i.v.m. de KBK en koers.

-

Alexander Deprez: maakte een kortfilm rond het thema van zelfmoord – zie artikel in
De Standaard. Felicitatiemail vanuit de cultuurraad.

-

Donderdag 10 mei - 21 uur : opening van het Vlaspark met vertoning van een film en
de Leie als decor.

Verslag door Catherine Boury.

