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1. Welkom.

We wensen aan Saraï een gelukkige verjaardag!

2. Financiën

Overzicht cultuurlong : 3.610,91 euro kosten. Volgende keer volgt een gedetailleerd
verslag.

Nog ongeveer 2.845 euro in kas.

Als de uitreiking van de cultuurprijs evenveel kost als vorig jaar, moeten we nog extra
1.500 euro financieren. Bernard en Robert gaan bij Argenta om de rekening van de
Week  van  de  Amateurkunsten  af  te  sluiten en  het  saldo op  de  rekening  van  de
Cultuurraad over te boeken.

In de loop van september moet de begroting opgemaakt worden. Voor volgend jaar
vragen we opnieuw het maximum budget aan.

3. Cultuurprijs

1. Affiches en flyers zijn gedrukt en worden verspreid. Taakverdeling verspreiding.

2. We vrezen ervoor dat Nesten om gezondheidsredenen niet als eregast zal kunnen
komen. Bernard zal hem dan in zijn inleiding verontschuldigen. Bernard en Lydia
gaan nog eens langs in het ziekenhuis om de toestand in te schatten.



3. Programma wordt in detail overlopen en toegelicht door Anne De Meester. De uit
te voeren taken worden besproken en verdeeld. Er komt nog een vergadering
met de werkgroep Cultuurprijs om de laatste details op punt te zetten en met
presentator Benedikte Coussement om het scenario te overlopen.

4. Poëzieprijs Cultuurlong – uitreiking van de prijzen op de Cultuurprijs

De Cultuurraad bespreekt en jureert de ingezonden gedichten. Er zijn twee keer
drie prijzen voor de poëziewedstrijd. Telkens drie tickets voor een voorstelling uit
de Kuurnse cultuurprogrammatie.

Zowel  de  kinderen  als  de  volwassenen  komen  op  het  podium  en  lezen  hun
gedicht voor. Boekje met alle gedichten wordt aan de ingang uitgedeeld aan alle
aanwezigen.

Kinderen: 1. Wieze Watteeuw 2. Laura Claeys en 3. Louis Sergeant

Volwassenen: 1. Eddy Claeys 2. Mieke Decoutere 3. Carine Haerinck

5. Saraï regelt nog een aantal praktische zaken zoals cheque, steentjes, geschenkje
van de gemeente voor de niet winnende genomineerden, enz. Anne bespreekt
die zaken verder met Saraï.

6. Marc zorgt voor een kassa met 400€ aan kleingeld.

7. De gemeente geeft een welkomdrink (witte en rode wijn en fruitsap). Deze wordt
geserveerd bij het binnenkomen.

8. Greta zorgt voor een bloemenruiker voor Benedikte Coussement en Lydia zorgt
voor een geschenkje voor de niet winnende genomineerden en de jury. Er wordt
gekozen voor een goede fles wijn van de 3 Wijzen.

4. Varia

Datum volgende vergadering: woensdag 19 september

Verslag: Catherine Boury.


