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1. Welkom
Iedereen wordt verwelkomd. Omdat de schepen de vergadering vroeger moet verlaten, worden
enkele punten verschoven op de agenda. De vergadering gaat hiermee akkoord. Voor het verslag
houden we voor de duidelijkheid de oorspronkelijke agenda aan.

2. Goedkeuring verslag


Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Vooruitblik


AV maart
o



De volgende Algemene Vergadering vindt plaats op zondag 15 maart om 9u30 in ’t
Torreke in Dadizele
o Op de agenda:
 Werkingsverslag 2019 en actieplan 2020
 Vlaanderen feest
 Cultuurprijs oproep kandidaturen
 Nieuwe info: toelichting door Marilyne
 Subsidies binnen brengen
 Werkgroep Cany-Barville
Vlaanderen Feest 2020



o Op 11 juli
o Werkgroep vergadering is op 13 februari om 20u in het GC De Bunder
Erfgoeddag
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o
o
o

o

Zaterdagavond bij valavond
Start aan de Spaanse kapel, dan wandelen naar 11 locaties
Op elke locatie is er een kunstwerk te bezichtigen dat te maken heeft met Dadizele
of door een Dadizeelse kunstenaar is gemaakt. Bij elk kunstwerk wordt er uitleg
gegeven.
Er wordt geëindigd in het tijdelijke lokaal van de Heemkundige Kring, alwaar je nog
een première kan meemaken van een nieuw stuk uit hun collectie.

4. Financieel verslag




Wesley geeft een overzicht van de kas.
Alhoewel er iets meer is uitgegeven dan er is binnengekomen, is de kas in een goede
conditie.
De vergadering keurt dit verslag goed.

5. Vervangingen



Het oudercomité van de Bunderboog heeft nu ook het juiste formulier binnengebracht en is
dus nu officieel lid van de Algemene Vergadering van de Cultuurraad.
Marc Vanryckeghem heeft een politiek mandaat op zich genomen. Hierdoor eindigt zijn
lidmaatschap van de Cultuurraad (cf. statuten). Marc was plaatsvervangend lid voor het
Davidsfonds Moorslede. Het Davidsfonds heeft een nieuwe plaatsvervanger aangeduid,
namelijk Wim Jacques.

6. Cultuurprijs






De oproep voor kandidaturen voor de Cultuurprijs is gebeurd via de oproep voor de subsidies
naar alle verenigingen.
Er is ook een persbericht opgesteld, het komt in de volgende info, het staat op de website en
facebook en er komt nog een oproep op de Algemene Vergadering.
Er zijn momenteel reeds 4 kandidaturen binnen.
Er wordt beslist om geen tekst op het beeldje te plaatsen, maar we zullen werken met een
certificaat waar alles op zal staan.
De kunstenaars zullen nu worden aangeschreven met de vraag een voorstel te doen tegen 29
april, waar de Cultuurraad er één uit zal kiezen.

7. (Eventuele) Adviesvragen








Er is een vraag van de adjunct algemeen directeur om de openingsuren van de Cultuurdienst
af te stemmen op de nieuwe openingsuren van de dienst Toerisme. Deze verandering houdt
in dat de Cultuurdienst op woensdag pas zou opengaan om 13.30 uur i.p.v. om 13 uur.
De vergadering vindt dat het niet nodig is om de uren op elkaar af te stemmen, het gaat over
een andere locatie, een andere dienst en een ander publiek. Ook bv het zwembad of
containerpark hebben andere uren. Het bestuur vindt dit geen reden om de uren te wijzigen.
Als de uren dan toch moeten worden gewijzigd, stelt de Cultuurraad voor om de uren van de
dienst Toerisme aan te passen aan die van de Cultuurdienst en niet omgekeerd. Dus van 13u
tot 18u. Minder dienstverlening geven lijkt het bestuur geen goed idee. Iedereen vindt dat
die uren nu goed zijn ingeburgerd en wensen deze niet te veranderen.
Moraculi bracht een gelijkaardig advies uit.
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8. GC Den Ommeganck: Stavaza










Op 1 april wordt de Ommeganck overgenomen. De boekingen gebeuren tot nader order nog
steeds via Eddy Logie
De voorbereidingen zijn volop bezig om alles over te nemen (gas, water, Telenet, …)
Het poetspersoneel is voorzien, de aankoop van de poetsmachine is lopende.
Er zal een basis uitrusting komen voor den Ommeganck. Er wordt verduidelijkt dat dit geen
tweede Bunder zal worden, maar toch zullen sommige zaken worden voorzien. Deels nieuw
materiaal en deels recuperatie.
o In de voorzaal komt er een vaste beamer met vast scherm en een geluidsinstallatie.
o In de grote zaal komt er ook een geluidsinstallatie en een basis belichting (front
belichting podium).
o Ook in de grote zaal wordt een beamer voorzien (pas vanaf 2021) en een
verplaatsbaar scherm.
o Ook de sturingen voor licht en geluid zal voorzien zijn.
De Cultuurraad hoopt dat zoveel mogelijk van die zaken klaar zal zijn tegen de grote vakantie.
Het bestuur stelt voor, dat op het moment dat de boekingen worden overgenomen, er een
periode van 10 dagen geen boekingen door de twee partijen worden aangenomen, tot de
hele overdracht van de boekingen in orde is. Dit om te vermijden dat er dubbele boekingen
zouden ontstaan.
Op 3 maart is er een infovergadering voor de gebruikers van den Ommeganck

9. Erfgoedborden








Er is een werkgroep hierrond opgestart.
Er zouden ongeveer 16 borden bij komen.
Alle borden zullen ééntalig Nederlands zijn, maar voorzien worden van een QR-code (ook de
bestaande). Via die QR-code kom je dan op de website van Toerisme waar er een Franse,
Engelse en Duitse vertaling staat.
Er worden ook fiets- en wandelroutes uitgestippeld rond die borden.
De officiële lancering zou met een bus/trein/huifkarrenrit zijn langs enkele nieuwe borden en
een receptie.
De lancering naar buiten toe zou lopen via een zoektocht. Winnaars van buiten Moorslede
kunnen een weekendje Moorslede winnen in één van onze B&B ’s. Winnaars van Moorslede
winnen een weekendje Ardennen.

10.



De nieuwe straatnaamborden verschijnen stilletjes aan in het straatbeeld.
De annotaties zullen ook nog uitgehangen worden, maar die staan op een apart bordje.

11.




Straatnaamborden

Werkgroep Cany-Barville

Er is voorlopig geen budget hiervoor voorzien. Mogelijke projecten zal het college bekijken.
De bedoeling van de werkgroep is dat de contacten worden onderhouden, niet enkel binnen
de cultuursector, maar bv ook met de scholen of sportclubs.
De vergadering vraagt zich af wie de bevoegde schepen is. Ze stellen voor dat dit de schepen
voor Cultuur is.
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We zullen sowieso wachten tot na de verkiezingen van maart in Frankrijk om de gemeente te
contacteren. Eens het nieuwe bestuur daar is geïnstalleerd is het de bedoeling om na te gaan
of dit bestuur dit ook ziet zitten.
Er wordt ook voorgesteld om het bord van de jumelage te plaatsen op de hoek van het
gemeentehuis.
Het bestuur zal op de Algemene Vergadering polsen naar interesse bij de leden voor deze
werkgroep.

12.


Geen nieuw nieuws

13.








Varia

Er is een afrekening binnengekomen van de vormingsavond van Pedro Kyndt.
Er zijn voldoende kosten bewezen om niet te moeten terugvorderen
Dit project kreeg een subsidie van 651 euro en moest dus voor minstens 1302 euro aan
aanvaarde kosten bewijzen. Dit was in orde.
Er is wel één factuur niet aanvaard, maar dat had geen negatief effect op bovenstaande.
Wel viel het de vergadering op dat er geen verwijzing was van de steun van de Cultuurdienst.
Dit zal worden gemeld aan de vereniging. Mocht dit nog eens niet gebeuren, zal de
vergadering optreden.

16.


Volgende vergadering

De volgende vergadering is op 29 april om 20 uur in het GC De Bunder

15.




Aanduiden afgevaardigde adviesraad verkeer

Er wordt een nieuwe adviesraad opgericht rond verkeer
Luc Vandelanoote is ons effectief lid voor deze vergadering, Wesley Ver Eecke is het
plaatsvervangende lid.
De eerste vergadering is op 26 maart om 20 uur in het gemeentehuis.
De vergadering vraagt zich af waarom de raad voor Toerisme niet is uitgenodigd om deel te
nemen aan deze vergadering. Toerisme in het algemeen en de wandel- en fietstochten in het
bijzonder hebben volgens het bestuur zeker te maken met verkeersveiligheid.

14.


Buren bij Kunstenaars

Toegevoegd punt: Info Moorslede

Naar aanleiding van een artikel van de Heemkundige Kring, kwamen de nieuwe richtlijnen
naar voor i.v.m. artikels van verenigingen, namelijk enkel nog vermelding van datum, plaats,
uur en prijs, en een beperkt aantal tekens met foto voor activiteiten van de gemeente of in
samenwerking met de gemeente. Dit alles zal dan in de kalender komen.
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De vergadering betreurt dat hierom weinig tot geen communicatie is gevoerd en gaat dan
ook graag in op het voorstel van de dienst communicatie om dit toe te lichten op de
Algemene Vergadering
De vergadering benadrukt dat de gemeentelijke info is gegroeid uit de Cultuurkalender.
De argumenten van meer foto’s en minder tekst worden begrepen, maar de vergadering is
van oordeel dat er misschien beter elders tekst wordt geschrapt. Ze is immers overtuigd dat
net de artikels i.v.m. het aanbod wel gelezen worden.
De vergadering beslist om een advies aan het college uit te brengen (zie bijlage).

Voor verslag,
Sammy Vermeesch
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Bijlage: Advies inzake vernieuwde info

Motivatie

Het bestuur van de Cultuurraad betreurt de nieuwe richtlijn inzake artikels rond het socioculturele aanbod in de vernieuwde Info Moorslede. De argumenten van meer foto’s en
minder tekst worden begrepen, maar de vergadering is van oordeel dat er misschien beter
elders tekst wordt geschrapt. Ze is immers overtuigd dat net de artikels i.v.m. het aanbod wel
gelezen worden.
De vergadering benadrukt dat de gemeentelijke info is gegroeid uit de Cultuurkalender. Er
wordt op deze manier een belangrijk communicatiekanaal weggenomen voor het socioculturele aanbod.
Er is inderdaad wel de Cultuurbrochure, maar daarin staat enkel het podium aanbod en bv
niet de erfgoedactiviteiten.
De Cultuurraad vindt het spijtig dat er geen voorafgaand advies werd gevraagd over een
maatregel die een rechtstreekse impact heeft op het socio-culturele (verenigings)leven.

Besluit:

Het bestuur van de Cultuurraad roept daarom het college op om deze richtlijn te veranderen
zodat het aanbod ook in de vaste blokken kan komen. De redactieraad kan nog steeds kijken
waar dit het best past. Minimaal roept het bestuur het college op dat activiteiten of
organisaties die in opdracht van de gemeente worden georganiseerd (Erfgoeddag, Open
Monumentendag, DKO, …) buiten de kalender toch nog op extra ruimte in de nieuwe info
kunnen rekenen.
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