Aan alle bestuursleden van de Cultuurraad
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 Welkom
Iedereen wordt verwelkomd. Het is door het coronavirus pas de tweede vergadering in een wat
vreemde setting…

 Goedkeuring verslag


Het verslag wordt goedgekeurd. De verslagen zijn ook terug te vinden op de website van
Moorslede via deze link: https://www.moorslede.be/verslagen-cultuurraad

 Vooruitblik


AV
o



De volgende Algemene Vergadering vindt plaats op zaterdag 17 oktober om 9u30 in
GC De Bunder (zaal Gemet) in Moorslede.
o Op de agenda:
 Werkingsverslag 2019 en actieplan 2020
 Vlaanderen feest
 Subsidies: woordje uitleg en kans tot vragen
 Coronasubsidies: woordje uitleg en kans tot vragen
 Werkgroep Cany-Barville
Vlaanderen Feest 2020



o De formule met heren Deweer zal waarschijnlijk niet lukken
o We gaan er principieel voor, maar wachten af tot begin 2021 om in gang te schieten.
Coronamaatregelen
o

De geldende maatregelen worden kort overlopen.
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 Cultuurprijs












Er zijn 11 nominaties binnengekomen voor 10 personen of verenigingen.
o KVG Moorslede
o Landelijke Gilde Moorslede
o Guido Vanhoutte
o Ludo Hameeuw
o André Pauwels
o Davy Vanlokeren
o Joël Dezegher
o Eddy Logie
o Dadi-TV
o Sammy Vermeesch
Het bestuur bespreekt alle kandidaten. Sammy verlaat deze bespreking, aangezien hij een
betrokken partij is.
Omdat het reglement bepaalt dat de beraadslaging geheim is, vind je de bespreking hier niet
terug.
Daisy roept op om de resultaten van deze bespreking ook niet te verspreiden. In de marge
roept ze ook op om voorstellen niet wereldkundig te maken voor ze zijn goedgekeurd. Bv het
voorstel reglement rond de coronasubsidies ging al rond bij sommige verenigingen, terwijl
dat nog niet besproken was. Dit kan leiden tot misverstanden.
Op de volgende vergadering zal het bestuur dan een winnaar kiezen. Ook de leden die niet
naar die vergadering kunnen komen, zullen de kans krijgen om te stemmen. Daisy en Sammy
zullen de modaliteiten hiervoor nog verder uitwerken.
Op de rondvraag om een kunstwerk te maken, heeft er maar 1 kunstenaar gereageerd:
Pierre Delputte. We zullen contact met hem opnemen en dan verder afspreken voor dit
beeld.
De vraag rijst wanneer we die prijs zullen uitreiken. Dat kan bv op de Vlaamse Feestdag 2021.
Er komt ook het voorstel om dit te doen bij de voorstelling van de cultuurbrochure.

 (Eventuele) Adviesvragen
Reguliere subsidies







De berekening van de subsidies wordt overlopen.
Blijkt dat verschillende verenigingen hun polis burgerlijke aansprakelijkheid niet invulden.
Voor de eerste maal zal dit door de vingers worden gezien.
Ook zullen we wat meer moeten verduidelijken wanneer een activiteit open staat voor
iedereen.
Op zich zal er niet individueel gecommuniceerd worden naar de verenigingen i.v.m. hun
dossier, maar ze kunnen wel contact opnemen met de cultuurdienst voor meer duiding. Ook
op de algemene vergadering zullen we hier aandacht aan besteden.
De berekening wordt unaniem positief geadviseerd

Coronasubsidies



Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad
Er wordt nog eens toegelicht hoe er aan de bedragen werd gekomen
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Er is blijkbaar wat onduidelijkheid i.v.m. een al dan niet vrijstelling van de
muziekverenigingen van hun huur. Nessim zal dat nog eens onderzoeken.
Uit eerste gegevens blijkt dat sommige verenigingen soms duizenden euro’s aan inkomsten
zijn misgelopen

Andere adviesvragen


Er zijn geen andere adviesvragen.

 Stavaza






Erfgoedborden: dit heeft even stilgelegen, maar we moeten weer in gang schieten. Alles is
binnen van de heemkundige kring van Dadizele, maar van Moorslede hebben we nog niets
gekregen
Straatnaamborden: de eerste fase is bijna afgerond. Binnenkort start fase twee
Cany-Barville: Cany heeft zelf een jumelagecomité, dat ruimer is dan cultuur alleen. Nessim
ziet het wel zitten om dit te trekken. De cultuurraad heeft wel nood aan extra omkadering.
Buren bij kunstenaars: door de coronacrisis werd dit project geschrapt.

 Archief Penningmeester Gerdy Verstraete 2008-2017



Het archief zal wordt bijgehouden door de huidige penningmeester.
Het archief, aangevuld met de latere stukken zal dan verhuizen naar de volgende
penningmeester.

 Volgende vergadering


De volgende vergadering is op 3 december om 20 uur in het GC d’Oude Schole in Slyps.

 Varia



De uitstap en het etentje voor het bestuur worden dit jaar afgelast omwille van het
coronavirus.
De gemeente is aan het kijken om eventueel de pastorij in Slyps te huren. De bedoeling zou
zijn om hier het trommelkorps en de Flapuit in onder te brengen. Op die manier komt
d’Oude Schole de zondag vrij en komt er ook een vergaderruimte bij.

Voor verslag,
Sammy Vermeesch
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