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1. Welkom
Iedereen wordt verwelkomd.

2. Goedkeuring verslag


Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Terugblik en vooruitblik


AV november



o Liep heel vlot
o Was snel gedaan
Vlaanderen Feest 2020
o
o
o
o



Op 11 juli
In Slyps is het dan Paardenkoers
We opteren voor Dadizele om 18u30, zelfde concept als dit jaar
We zullen opnieuw werken met een werkgroep. Sammy zal een doodle opmaken,
geïnteresseerden kunnen dan daarop intekenen.
Algemene Vergadering: 2020
o

15 maart, waarschijnlijk in ’t Torreke, de Bunder is reeds bezet

4. Eventuele adviesvragen


Er zijn geen ad hoc adviesvragen
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5. Advies projectsubsidies





Ridder Jans zonen hadden uitstel gekregen
Ze hebben een begroting doorgestuurd.
Het blijkt niet te gaan om een samenwerking
Omdat we geen projectomschrijving hebben, kunnen we niet opmaken of het al dan niet
gaat om een activiteit die de gewone werking overstijgt. Daarom beslist de vergadering om
geen subsidies toe te kennen.

6. Erfgoedborden


De werkgroep rond de erfgoedborden zal samenkomen op dinsdag 10 december om 20u in
het onthaal Toerisme in ’t Torreke.

7. Cultuurprijs












Het reglement is goedgekeurd door het college
De oproep naar de bevolking toe zal gebeuren in de info van maart/april
De oproep zal ook via de pers, facebook en de website gebeuren.
Ook de verenigingen worden hierover aangeschreven
Tot slot zullen we nog een laatste oproep lanceren op de AV.
Als prijs zou het een beeld(je) worden van een plaatselijke kunstenaar. Namen die we uit het
vuistje al hadden: Carine Huyghe, Johan (?) uit de Stationsstraat, Pierre Delputte, Eddy
Momerency, Jean-Luc Deprez, Paul Lievens, Wim van Atmosfeer. We horen nog eens bij
Christa of zij nog weet heeft van andere kunstenaars.
We zullen de kunstenaars aanschrijven met de vraag of ze interesse hebben om dit beeld te
maken en indien ja, dat ze een ontwerp/schets/omschrijving opsturen. De voorwaarden zijn
maximum € 500, het moet draagbaar zijn, je moet het thuis kunnen zetten en er moet ergens
een vermelding opstaan van cultuurprijs 2020 Moorslede (alhoewel dit laatste nog ter
discussie staat).
Dit beeldje zou klaar moeten zijn tegen juni 2020.
De uitreiking vindt plaats op Vlaanderen Feest op 11 juli 2020.

8. Werkgroep Cany-Barville






De verbroedering is wat aan het doodbloeden. De vraag komt van de gemeente of de
Cultuurraad hierrond geen werkgroep zou willen opstarten.
De Cultuurraad merkt op dat er in het algemeen heel weinig bekend is rond Cany-Barville en
de verbroedering. Ook vragen ze zich af of de gemeente dit wel wil uitdragen, er staan bv
nergens borden rond de verbroedering.
De Cultuurraad vraagt of er een budget is voorzien voor deze werkgroep of voor activiteiten
hieromtrent.
Op de volgende Cultuurraad komen we hier op terug.

9. Buren bij Kunstenaars


Tot en met dit jaar organiseerde de provincie elk jaar Buren bij Kunstenaars. Maar zij stoppen
ermee.
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Vlaanderen zou dit initiatief overnemen, maar pas vanaf 2021. In 2020 zou dit dus niet
doorgaan.
De vraag komt van alvast één kunstenaar of de gemeente dit niet zou kunnen organiseren in
2020.
Op zich ziet de vergadering dit wel zitten. In het verleden heeft de Cultuurraad nog “Gluren
bij Moorsleedse Kunstenaars” ingericht en de raad voor Toerisme de “Kunstroute”.
We plannen dit voorlopig in op het weekend van 23 tot 25 oktober. De Cultuurdienst zal dit
samen met de dienst voor Toerisme bekijken.

10.





Bij de intrede van de Sint in Dadizele, de dag na de intrede in Antwerpen, kwam de vraag of
we er niet voor zouden kunnen zorgen dat de Sint pas in het straatbeeld verschijnt na zijn
intrede in de gemeente.
De vergadering merkt op dat we dit niet kunnen afdwingen. Dat Sint-Maarten ook al rond
loopt en dat nog vroeger…
We zullen aan alle adviesraden vragen om een oproep te lanceren om te wachten met
Sinterklaas tot na de intrede.

11.











Datum volgende vergadering

We zullen de volgende vergadering van de Cultuurraad doodle-gewijs vastleggen.
We plannen een vergadering in februari, in april en in juni
De doodle zal opgemaakt worden, nadat de vergaderingen van Moraculi zijn vastgelegd,
waarvoor er nu een doodle lopende is.

12.


Sinterklaas

Varia

Iedereen kreeg als huiswerk mee om de formulieren en uitleg voor de subsidies eens kritisch
te bekijken. We zullen deze niet meer verspreiden via de post, maar via de site. Daarvoor is
het wel nodig dat er een printvriendelijke versie komt met voldoende grote velden. Ook
moet er nog een GDPR-vermelding bijkomen.
Emiel Jacques: Er wordt gevraagd hoe het nu zit met het standbeeld van Emiel Jacques. De
Cultuurraad heeft reeds tweemaal geadviseerd dat dit beeld op site Grimmertinge zou
moeten komen. Nessim bevestigt dat dit de bedoeling is. Blijkbaar is Ludo bezig met een
boek rond de bekende werken van de schilder. Misschien de herplaatsing koppelen aan het
verschijnen van dit boek?
Het oudercomité van de VBS Bunderboog wensen lid te worden van de Algemene
Vergadering van de Cultuurraad. Het betreft hier een erkende vereniging. Eens ze de
ondertekende aanvraag aan de Cultuurdienst bezorgen, aanvaardt de vergadering hun
kandidatuur.
De toonbank met kookfornuis in de Roede in het GC De Bunder wordt vervangen door een
nieuw losstaand kookfornuis. Die toonbank staat nu in de weg en moet weg. Er wordt
gepolst of er iemand in geïnteresseerd is, maar dat is niet het geval.
Filip vraagt zich af op wat het college zich baseert als ze een factuur voor logistieke
ondersteuning kwijtscheldt. Aanleiding is het kwijtschelden van de huurprijs van o.a. de
podia voor het feest van 100 jaar Landelijke Gilde. Er wordt aangehaald dat dit een gevaarlijk
precedent kan zijn. Want aan wie wordt kwijt gescholden en wie niet. Nessim antwoordt dat
er enkel wordt kwijtgescholden als het om een samenwerking gaat of een organisatie voor
een goed doel. In dit geval was het een samenwerking in het kader van dorp in de kijker.
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Voor verslag,
Sammy Vermeesch
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