Vergadering K.C.R. woensdag 13 juni 2018
Aanwezig: Bernard Noffels, Lydia Verfaillie, Greta Verhaeghe, Christine Vandekerkhove,
Saraï Sabbe , Robert Hugelier, Anne De Meester, Catherine Boury, Marc Benoit
Verontschuldigd: Remi Dejaeghere
1. Adviezen inzake subsidiedossiers :
1. Splinters
Goed en uitgebreid dossier. Creatieve en originele invulling.
2. Kuurne Ommeganck
Fotowedstrijd is een nieuw luik en een pluspunt.
3. Sentekermis
We merken in dit dossier weinig vernieuwends.
2. Cultuurlong: stand van zaken
- Anne overloopt de organisatie van het evenement : planning, locaties, poëziewedstrijd,
enz… en dit aan de hand van een overzichtsblad met locaties, benodigd materiaal,
benaming meewerkende verenigingen.

– Jammer genoeg haakt P’Latse Doen af. Alle gegevens voor de ledwall gemaakt door
CC Return zijn in orde.

- Catherine ging met De Drie Wijzen naar de evenementencoach en sprak daar af i.v.m.
de catering en praktische organisatie.

- maandag 18 juni om 15 uur : verkenning van de locaties ter plaatse, samen met
Danny. Iedereen welkom!

- Vragen die onbeantwoord blijven op dit moment: controle door Danny op de dag zelf,
aanwezigheid van kindergemeenteraad.

- Voor de elektriciteit is intussen een oplossing gevonden, met dank aan de Kinderfoor.
- Financiën : maximumbudget is 3.500 euro. Op dit moment is 1.150 euro gebruikt. We
verwachten de gemeentelijke subsidie eind juni.

- Oproep om liquiditeit aan te vullen via restbedrag van de rekening van W.A.K. en

Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Marc stuurt het rekeningnummer van de
Cultuurraad door naar de verantwoordelijken, zodat ze kunnen storten.
3. Cultuurprijs: stand van zaken : vrijdag 14 september
Er zijn vier nominaties, waarvan er een wellicht niet ontvankelijk is. De jury moet
hierover beslissen. Marc stelt later de jury aan en plant een vergadering.
De organisatie van de avond is voor het grootste deel in orde en zal naast de
voorstelling van de genomineerde verenigingen ook bestaan uit het voorlezen van de
beste inzendingen van de poëziewedstrijd in de Cultuurlong.
4. Memorandum 2020-2025 – suggestienota
De bedoeling is suggesties te geven naar een volgende legislatuur. We bezorgen een

uitgewerkte memorandumtekst. Hiervoor wordt de basistekst van Catherine aangevuld
door de andere leden van de cultuurraad. Catherine bezorgt alle leden deze tekst.
Volgende voorstellen worden ook alvast opgenomen :
-

Uitbreiding en inrichting van een degelijke en functionele archiefruimte

-

Pastorie inrichten als museum en voor tijdelijke tentoonstellingen

-

Het subsidiereglement voor kleine evenementen herbekijken

-

Ervoor zorgen dat de zalen in orde zijn en blijven en dat mankementen vlug en
correct opgelost worden.

5. Varia


Noteer het veranderde mailadres van Remi Dejaeghere:
dejaeghereremi@outlook.com

-

Misschien kunnen we inspiratie opdoen in Menen en Kortrijk voor wat betreft het
integreren van mensen uit andere culturen in ons cultuurleven?

-

De bib plaatst 4 bibliotheekkastjes. Robert stuurt de uitnodiging van de bib door

-

Kan er een technieker stand-by zijn bij evenementen?

-

Het lijkt evident dat de cultuurraad wordt uitgenodigd voor evenementen die een

naar de leden van cultuurraad.

substantiële subsidie krijgen. Voor de uitreiking van de Prijs van het Landschap
kreeg niemand van de Cultuurraad een uitnodiging!
-

Uitnodiging voor de tentoonstelling N’oubliez Jamais wordt doorgestuurd door
Bernard.

Verslag: Catherine Boury.

