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1. Briefwisseling : door werkomstandigheden zet Bernard Marchau zijn inzet en
medewerking op een lager pitje. Hij wil wel verder op de hoogte gehouden
van alles.
Ook Remi deelt mee dat hij vanaf mei drie maanden buiten strijd zal zijn.
2. Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd
3. Adviezen projecten
Drie projecten : 1. 50 jaar Tap
2. Religieuze kunst
3. Geefplein en Fietsenrepair
Drie evenementen : 1. Kwaremont Classic
2. Paastoernooi:
We vinden dit een waardevol evenement, maar stellen ons toch vragen in
verband de ontvankelijkheid van dit dossier. We verwijzen naar ons schrijven
van vorig jaar hierover en blijven bij de mening die we toen hebben
geformuleerd. We verwijzen hiervoor naar de bijlage bij dit verslag, waarin
we onze opmerkingen hebben geformuleerd.
We zijn er zeker van dat er in dit evenement groeikansen zitten die nu niet
benut worden.
4. Evaluatie Netwerkmoment
-

-

To-the-point en zeer goed qua sfeer.
Misschien gaan we beter voor een kleinere ruimte bijv. de Hoeveschuur
Kort, efficiënt en gezellig.

-

In de toekomst herhalen we dit nog zeker. ( Zo'n 1 of 2 keer per jaar een
netwerkmoment lijkt ons prima) Dit kan nog groeien qua deelname.

5. Cultuurlong 2018: stand van zaken
-

De verenigingen hebben een mail gekregen.

-

Veel verenigingen hebben al enthousiast hun medewerking toegezegd :
Retina, Davidsfonds, Kuurns Erfgoed, Curieus, De Kinderfoor, de bib, De Drie
Wijzen, Okra, De orde van de Ezel, Volwassenenatelier, Kunstkring, Moed en
Vlijt. Enkele anderen stellen het nog voor in de bestuursvergadering, reactie
van de koren is nog niet duidelijk.

-

Remi vraagt de subsidie aan voor dit evenement ( Feest van de Vlaamse
Gemeenschap).

-

We stellen een volgende vergaderdatum voor op maandag 26 maart of
dinsdag 27 maart om een verder draaiboek uit te werken.

6. Cultuurprijs 2018: stand van zaken
-

Het is best dat er nog een mail komt naar de verenigingen met de vraag om
te nomineren. In de mail zetten we een link naar het formulier en de website.

-

Het zou ook goed zijn om in ’t Ezelke te adverteren.

-

Presentator is Benedicte Coussement, ook de muziekgroep is geboekt.

-

Ook Nesten werd intussen aangesproken om medewerking te verlenen.

7. Varia
-

We stellen voor dat alle winnaars van de cultuurprijs een keramieken tegeltje
zouden krijgen. Dit tegeltje kan aangebracht worden op de gevel aan het
gemeentehuis. Het best wordt een strook van 55 cm voorzien, waarin de
plaatjes op een horizontale lijn een plaatsje krijgen. Het idee wordt
uitgeschreven in een advies naar de gemeente.

-

Kan er meer transparantie komen wat betreft de gemeentelijke
programmatie? Het is een goed punt dat de data van programmatie naar de
verenigingen worden doorgegeven, om overlapping te vermijden. We
waarderen dat er een rondvraag komt in verband met de werking van de
programmatie, uitbating van de zalen, enz. We vragen dat de gemeente die
dingen organiseert die te duur of te groot zijn voor verenigingen. Dat vermijdt
concurrentie tussen verenigingen en gemeentelijke programmatie.
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