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Betreft: Verslag Algemene Vergadering van 17 oktober 2020
Aanwezig:
Berghman Hilde
Cambier Martine
Capelle Filip
Coorman Krist
Decoene Daisy
Dejonghe Brigitte
Depraetere Philip
Desplentere Alain
D’Haene Luc
Doom Ria
Everaerdt Dirk
Hoorne Christa
Ide Willy
Liefhooghe Monique
Lybeer Rik
Lyphout Niek
Maes Giovanni
Mertens Dorine
Messelis Lucrèse
Pattou Anne-Mie
Pattyn Rik

Ferm Slyps
Cantabile
Unizo Moorslede
KF Ridder Jans Zonen
Deskundige
Davidsfonds Moorslede
Heemkundige Kring Dadizele
S-Plus
Bibliotheek
Deskundige
KWB Slyps
Femma Freya
Okra Moorslede
Samana Moorslede
Heemkundige Kring Moorslede
Jeugdraad
Drumspirit
Femma Dadizele
Samana Moorslede
Ferm Dadizele
Die Brugh

Ten Haaf Carl
Terryn Katrien
Vanhoutte Guido
Vanden Broucke An
Vandenvoorde Rita
Vandermeersch Carine
Verhanneman Gerda
Ver Eecke Wesley
Vermeersch Anna
Vermeesch Sammy
Vinckier Patrick

Davidsfonds Dadizele
Femma Slyps
Landelijke Gilde Moorslede
Markant
VTB Kultuur
Davidsfonds Dadizele
Gezinsbond Moorslede
Harmonie Slyps
Curieus
Cultuurbeleidscoördinator
KH Verenigde Vrienden

Uitgenodigd:
Ben Driss Nessim

Schepen van Cultuur

Verontschuldigd:
Ameel Filip
Degezelle Nicole
Leenknecht Rita
Mattyn Evy

Curieus
Okra Moorslede
Femma Dadizele
Oudercomité Bunderboog

1. Welkom door de voorzitter
Daisy verwelkomt iedereen. Het is de eerste keer dat we de algemene vergadering op
zaterdag houden. Op het eerste zicht is er ongeveer evenveel volk als op een zondag. Daisy
vraagt of een zaterdag beter is. Er wordt gevraagd waarom niet afwisselend een zaterdag
en een zondag. Maar het is duidelijker als het altijd op dezelfde dag is.
Er wordt ook opgemerkt dat de mensen die de zaterdag niet kunnen, er nu niet zijn. Maar
dat geldt evengoed voor de mensen die de zondag niet kunnen. De voorzitter wijst erop dat
er voor elke vereniging ook een plaatsvervanger is.
Via deze weg vragen we aan al onze leden welke dag ze prefereren, de zaterdag of de
zondag? Wil je zo vriendelijk zijn dit te laten weten aan de cultuurdienst?
2. Werkingsverslag 2019 en actieplan 2020
Aangezien de vorige vergadering omwille van corona niet heeft kunnen plaats vinden,
lichten we alsnog deze documenten toe. Het is wel laat, maar op die manier verantwoordt de
cultuurdienst zich t.o.v. haar adviesorgaan.
Sammy overloopt alle acties. Er wordt gevraagd of de beamers in de zalen gratis zijn.
Antwoord, neen, ze kosten € 12,5. Er zijn ook wat opmerkingen over de elektronische
infoborden die er zullen komen op Grimmertinge en aan het Torreke. Schepen Nessim geeft
wat meer uitleg.
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3. Vlaanderen Feest 2020 en 2021
Ook hier heeft corona roet in het eten gestrooid. Alles werd geannuleerd. In extremis
hebben we nog voor een vervangprogramma gezorgd: de drive-in movies.
Normaal gezien zullen we iets doen in 2021, maar voorlopig wachten we nog af hoe de
pandemie verder verloopt.
4. Reguliere subsidies
Het is de eerste keer dat de subsidies zullen worden uitbetaald op basis van het nieuwe
reglement. Over het algemeen hebben de verenigingen de nieuwe formulieren goed
ingevuld. Twee zaken vielen wel op. Verschillende hebben hun polis burgelijke
aansprakelijkheid niet ingevuld. Dit is nochtans een basis voorwaarde tot het verkrijgen van
subsidies. Ditmaal is dit door de vingers gezien, maar vul dit volgende keer zeker in.
Een tweede zaak is of een activiteit al dan niet open staat voor iedereen. Enkel een
uitnodiging met een aparte prijs is niet voldoende. Je moet ook aantonen dat je hier ook
reclame hebt voor gemaakt. Dit kan een affiche zijn, een krantenartikel, … waarin staat dat
dit voor iedereen is.
Verschillende verenigingen hebben hun dossier digitaal ingediend, wat voor de cultuurdienst
heel handig is.
Er wordt gevraagd waarom de subsidies niet, zoals andere jaren, in juni werden uitbetaald.
De reden hiervoor is dat de cultuurraad, die advies hierover moet uitbrengen, niet is kunnen
samenkomen tot in september. Ondertussen is dit advies er gekomen en heeft het
schepencollege dat goedgekeurd. De opdracht tot betaling is gegeven. Sommigen vinden
het wel spijtig dat de cultuurraad niet digitaal is samengekomen.
5. Coronasubsidies
Sammy overloopt het tijdelijke reglement voor de coronasubsidies en geeft wat uitleg. Er
komen wat vragen:
 Wat met activiteiten van na 1 november? Die kun je ook aangeven, maar dan zal je
moeten werken met ramingen en later staven met facturen.
 Wat met activiteiten waarvan je nu nog niet weet of ze al dan niet zullen doorgaan?
Als er twijfel over is, behandel ze dan als afgelast. Indien ze alsnog zouden
doorgaan, zullen we dit dan rechtzetten en desnoods terugvorderen.
 Vanwaar komt het geld en hoe werd het verdeeld? Nessim geeft toelichting. Niet alle
geld dat Moorslede heeft gekregen vloeit door naar de verenigingen. Ook de
gemeente heeft enorm te lijden gehad van deze crisis en veel extra kosten moeten
maken voor vrije tijd en veel inkomsten gemist. Blijkbaar leeft het idee dat dit geld
integraal voor de verenigingen is bedoeld, maar dit klopt niet. Het is bedoeld voor
vrije tijd, dus ook voor de gemeente.
 Wat als er geen facturen zijn? Dan moet je een gemotiveerde nota indienen.
 Tot slot komt nog de vraag of de huren van de lokalen van de muziekmaatschappijen
wordt kwijtgescholden voor de periode waar ze er geen gebruik van konden maken.
Nessim zegt dat ze met die vraag naar het college moeten. Er wordt gereageerd dat
Ridder Jans Zonen dit heeft gedaan en ze hebben een negatief antwoord gekregen.
Nessim pakt dit mee.

6. Werkgroep Cany-Barville
Daisy schets eerst waarom we verbroederd zijn met Cany-Barville. Door de familiale
banden tussen de kastelen van Dadizele en Cany, werkten er verschillende inwoners
ginds. In de oorlog zijn er ook veel mensen uit onze gemeente naar ginds gevlucht.
Verschillende zijn ginds blijven wonen.
We zijn ondertussen al enkele jaren verbroederd met Cany-Barville, maar op één of twee
verenigingen na, is hier niemand mee bezig. Het college zou dit graag wat open trekken.
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In Cany is er een verbroederingscomité, misschien is dit ook iets wat wij moeten
inrichten. Er wordt gevraagd om bij de achterban te polsen of er hierin interesse is om
deel te nemen aan die werkgroep en die verbroedering wat nieuw leven in te blazen.
7. Cultuurprijs
De cultuurprijs is, opnieuw omwille van corona uitgesteld. Er was geen gelegenheid om
hem uit te reiken. Maar het bestuur is er wel mee bezig. Er waren 11 nominaties voor 10
kandidaten. Opmerkelijk is wel dat er geen enkele vrouw werd genomineerd. Een
aandachtspunt voor de volgende keer. De prijs, een kunstwerk, zal volgend jaar worden
uitgereikt, maar het is nog niet duidelijk wanneer.
8. Varia en verenigingen aan het woord
 Guido stelt in vraag hoe het komt dat Okra niet binnen kon in de gemeentelijke
gebouwen. Dit is het gevolg van diverse maatregelen ivm Corona en met de
verschillende veiligheidsprotocollen. Zo staat het bv in de protocollen van de
speelpleinwerking dat er geen derden het gebouw mogen betreden tijdens de werking en
erna enkel als er heel grondig wordt ontsmet.
 De jaarlijkse tentoonstelling van de Heemkundige Kring Dadizele zal dit jaar niet
doorgaan.

Voor verslag,
Sammy Vermeesch,
Cultuurbeleidcoördinator
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