Verslag vergadering 7 februari 2018
Aanwezig: Bernard Noffels, Lydia Verfaillie, Christine Vandekerkhove, Saraï Sabbe, Anne
De Meester, Remi Dejaeghere, Catherine Boury
Verontschuldigd: Greta Verhaeghe, Robert Hugelier, Bernard Marchau, Marc Benoit, Filiep
Nottebaert
1/ Goedkeuring verslag vorige vergadering

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt zoals gewoonlijk op de website geplaatst zodat
iedereen het kan lezen.
2. Financieel verslag
We overlopen de inkomsten en uitgaven van 2017. Hier en daar werd in dit verslag een term
wat aangepast, omdat dit volgens ons beter weergeeft waarover het gaat. Met dank aan Marc
Benoit voor de opmaak van dit verslag.
3/ Netwerkmoment van 15/02
3.1. Verloop

-

Inleiding: Bernard verwelkomt en geeft een kort werkingsverslag. Het financieel
verslag wordt door Marc (of door Bernard) kort besproken.

-

Cultuurprijs:
Anne licht dit punt toe: we verwachten een nominatie van een vereniging en die
nominatie kan digitaal of per brief gebeuren. Ze vertelt ook al meer over de
prijsuitreiking zelf.

-

Uitpas :
Catherine legt uit dat we vanuit de cultuurraad de vraag gesteld hebben of de punten
die nu enkel gelden voor de gemeentelijke activiteiten ook kunnen toegekend worden
door de verenigingen. De gemeente heeft dit systeem nu al twee jaar, maar de
verenigingen zijn nog niet ingestapt. Saraï geeft info over het principe van de Uitpas.
Voor de implementatie wordt iemand uitgenodigd van Zuidwest.

-

Cultuurlong :
Anne en Catherine hebben het over dit initiatief dat een mooie samenhang wil zijn
tussen cultuur en natuur.

-

Bernard spreekt ook af met Francis, schepen van cultuur i.v.m. afsluitend moment.
Bernard zal ook een oproep doen om mee te werken aan de cultuurraad.

-

Na de agendapunten is er een verzorgde receptie. We werken niet met bonnetjes. Elk
van ons helpt bij de bediening.

-

Receptie: drank is aanwezig, hapjes zoals chips, nootjes, kaas, salami, bordjes,
servetten. Aankopen : Remi en Catherine. We spreken af om 18.30u en Saraï brengt de
sleutel mee.

-

Aan alle aanwezigen geven we een kaartje mee met vermelding van onze website en
FB pagina en enkele geheugensteuntjes. Anne maakt die.

4/ Stand van zaken van de lopende projecten :

4.1. Cultuurprijs
Anne contacteerde Benedicte Coussement (Studio Brussel) i.v.m. de presentatie. Voor de
muzikale omlijsting kiezen we voor de Poldercowboys. Zij brengen ambiancemuziek met 3
muzikanten.
Het inschrijvingsformulier voor de Cultuurprijs staat inmiddels online en er komt ook een
gedrukt exemplaar. Het reglement is geüpdatet en is ook online te raadplegen.
De verenigingen krijgen nog een brief met de vraag om te nomineren.
4.2. Cultuurlong
Anne en Catherine zijn aangenaam verrast door de enthousiaste reacties van een groot aantal
verenigingen. Het belooft iets heel goeds te worden en dat willen we ook zo goed mogelijk
georganiseerd zien. De werkgroep kan zeker nog extra mensen gebruiken. Lydia sluit zich
erbij aan. Bernard doet op ons netwerkmoment een oproep naar vrijwilligers.
We voorzien een budget van 3.500 euro voor de kosten van een tent, de publiciteit, allerlei
feestmateriaal, toiletten enz.
In een volgende stap overleggen we met de milieuraad uitvoerig over het concept en de
mogelijkheden die er zijn voor deze innovatieve cultuurmarkt in de Groene Long.
5/ Varia:
-

Veel verenigingen organiseren zeer waardevolle initiatieven. Anne wil die graag
oplijsten en er reclame voor maken via de website van de Cultuurraad en via onze
Facebook. pagina We vragen dus aan alle verenigingen om hun activiteiten door te
geven aan Anne. Ingeven in Uit in Vlaanderen volstaat niet.
Op die manier willen we graag tot een zo volledig mogelijke culturele kalender
komen, wat een grote hulp kan zijn bij het prikken van een datum voor een activiteit.
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