Aan alle bestuursleden van de Cultuurraad

Verslag vergadering Cultuurraad 18 maart 2019
Moorslede, 16 januari 2014
Aanwezig: Brigitte Dejonghe, Sammy Vermeesch, Wesley Ver Eecke, Heidi Dewitte, Luc
Vandelanoote, Luc D’Haene, Niek Lyphout, Steven Bommerez, Giovanni Maes, Katrien
Terryn, Nicolle Degezelle, Daisy Decoene, Ria Doom, Filip Ameel
Uitgenodigd: Nessim Ben Driss
Verontschuldigd: Martine Cambier, Rik Lybeer, Philip Depraetere
Afwezig:

1. Welkom
Iedereen wordt verwelkomd. Sammy leidt voor één keer de vergadering. Iedereen stelt zich kort
voor.

2. Goedkeuring verslag


Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Verkiezingen bestuur






Daisy Decoene had op voorhand aangegeven kandidaat voorzitter te zijn. Philip Depraetere
had aangegeven kandidaat ondervoorzitter te zijn.
Op de vergadering wordt opgeroepen of er nog kandidaten zijn. Wesly Ver Eecke stelt zich
kandidaat als penningmeester.
Daisy Decoene wordt unaniem als voorzitter gekozen
Philip Depraetere wordt unaniem als ondervoorzitter verkozen
Wesley Ver Eecke wordt unaniem als penningmeester verkozen

4. Terugblik en vooruitblik


Algemene Vergadering 2019:
o

Er wordt opgemerkt dat het wat spijtig was dat er geen attentie was voor Gerda en
voor de andere leden die geen nieuw mandaat meer opnemen. Er wordt besloten
om alle ex-leden een bedankingskaart te sturen en hen op het eerste
bestuursetentje nog eens uit te nodigen.
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o





Vlaanderen Feest:
o

11/07/2019, op de markt van Moorslede

o

De cultuurraad bevestigt het programma: de Poldercowboys, Piens Swingpaleis en de
Kemels.

o

Sammy merkt op dat een gratis podium van een bevriende gemeente vinden geen
sinecure is, daar het overal de Vlaamse Feestdag is. Luc merkt op dat we eens
kunnen horen bij de Waalse gemeenten, zoals Moeskroen.

o

Eens we de toestemming hebben van de gemeente, en we nog geen gratis podium
hebben gevonden, zullen we kijken om dit in te huren. De cultuurraad is bereid om
tot € 1000 in te springen.

o

Zowel de schepen als de voorzitter zullen een speech houden

o

De bonnetjes zullen we opnieuw opsturen naar de voorzitters. Er werd wel
afgesproken om het bedrag op te trekken naar € 1,70 per bonnetje. In te wisselen
tegen elk drankje bij de bar van Cantabile, met eventuele uitzondering van cocktails.

Erfgoeddag
o



Op een volgende Algemene Vergadering moeten we misschien eens kort uitleggen
wat dit nu juist inhoudt. Dit om te vermijden dat er punten op de vergadering komen
die er eigenlijk niet thuishoren (cfr de verstopte afvoer).

Eddy Niesten op zondag 28 april om 14u in ’t Torreke over oude gerechten ikv “Hoe
maakt u het?”

Open Monumentendag
o

Kasteelpark van het Koekuitkasteel wordt opengesteld. Enkel via gids en enkel via op
voorhand inschrijven.

o

Luc vraagt of het bibliotheeksysteem mag gebruikt worden om in te schrijven. Er
wordt opgemerkt dat je dit ook kan doen via Google formulieren of andere apps.

5. Afrekening projectsubsidies


We kregen de afrekening van het bevrijdingsconcert van o.a. de Heemkundige Kring Dadizele
en van de voordracht van Markant met de KVLV’s



Het bevrijdingsconcert kan ruim voldoende kosten staven met facturen, er moet dus niets
worden teruggevorderd.



Voor Markant en de KVLV’s zullen we € 80 moeten terugvorderen, op basis van de bewezen
kosten.

6. Cultuurprijs



Nessim vraagt zich af waarom we geen cultuurprijs hebben.
Er wordt gereageerd dat dit in het verleden ook al is voorgesteld, maar niet is doorgegaan
omdat het moeilijk is om dit objectief te kunnen beoordelen (zoals bij sport) en omdat dit
gevaarlijk kan zijn, je kan mensen misdoen…
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We spreken af om dit op één van de volgende vergaderingen verder te zetten, maar op basis
van reglementen van gemeentes die dit wel hebben.

7. Kubussen




WOI (of toch de herdenking daarvan) is afgelopen. Wat nu met de kubussen.
Voorstel is om ze te laten staan en ze te gebruiken om culturele evenementen te promoten
In de marge, het verdwenen doek uit Dadizele is terecht.

8. Adviezen




Emiel Jacques
o

Ludo vroeg het college om dit standbeeld te plaatsen aan de kerk.

o

Het college wil dit liever zien op het domein Grimmertinge, op basis van het
advies van de Cultuurraad toentertijd.

o

Ludo is hiermee niet akkoord en vraagt aan de cultuurraad om dit opnieuw te
herbekijken.

o

De cultuurraad is echter van mening dat er al genoeg zaken rond de kerk staan
en blijft bij zijn advies om dit beeld op Grimmertinge te zetten, meer bepaald
centraal op het grasveld voor de bibliotheek.

Andere borden
o

Er is ook vraag naar andere borden, zoals die voor het klooster ten Bunderen, ter
ere van hun 750 jaar, of die van de dood van een Duitse prins in WOI of die van
huis van Cyriel.

o

Ook komt de vraag wat met de verdwenen bordjes van onze erfgoedkaart
(Bunker en Roterij)

o

Er wordt beslist om dit allemaal samen aan te pakken en hiervoor een
subsidiedossier in te dienen bij Bie. We zullen van de gelegenheid gebruik maken
om die hele erfgoedkaart en bordjes eens te herbekijken.

o

we komen overeen om eventueel dit bordje vooraf te maken indien het volledig
lot op zich zou laten wachten, dit in functie van de opening van het huis bij
Mariënstede

o

Komt dus terug op één van de volgende vergaderingen.

9. Eventuele adviesvraag


Er zijn geen adviesvragen



Er wordt opgemerkt dat er weinig vraag komt tot advies vanuit het college. Het bestuur
vraagt aan de schepen en aan het college om de adviesraden au sérieux te nemen en
geregeld advies te vragen.
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Daisy vraagt zich af wat er is gebeurd met het advies rond de straatnaambordjes. Daar is
vroeger heel wat tijd in gekropen en onlangs stelde ze vast dat er nieuwe straatnaamborden
waren zonder de annotatie. Dit wordt doorgespeeld naar de gemeente.

10.




Luc D’Haene vraagt zich af of de Cultuurraad of de Cultuurdienst niet zelf culturele
uitstappen moet organiseren als aanvulling op het verenigingsaanbod. Dit om de mensen die
niet aangesloten zijn bij een vereniging ook de kans te geven om aan zo’n uitstap deel te
nemen.
Er wordt gevraagd aan de leden om dit idee eens af te toetsen bij hun achterban.

11.


Datum volgende vergadering:

14 mei 2019 om 20 uur in d’Oude Schole

12.


Culturele Uitstappen

Varia

Er waren geen varia punten.

Voor verslag,
Sammy Vermeesch
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Bijlage 1: advies samenstelling Algemene Vergadering Cultuurraad

Proces

Op de Algemene Vergadering van de Cultuurraad van 25 november 2018, heeft de
cultuurraad, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen, de procedure kenbaar
gemaakt voor de samenstelling van de nieuwe cultuurraad voor de volgende beleidsperiode.
Op die vergadering werd alles uitgelegd: voorwaarden, wie kan lid worden, hoe moet je lid
worden, …
Bij het verslag van de Algemene Vergadering staken de formulieren om opnieuw kandidaat te
worden. Daarnaast hebben de verenigingen die geen lid zijn van de Cultuurraad ook een
schrijven ontvangen om zich kandidaat te stellen.
In de gemeentelijke info is er een oproep verschenen, alsook op Facebook en op de oude
website.
Begin januari hebben alle socio-culturele verenigingen nogmaals een schrijven gekregen, met
de oproep om zich kandidaat te stellen, met de formulieren in bijlage.
De cultuurdienst heeft alle aanvragen doorgenomen en gecontroleerd. Alle aanvragen waren
in orde.
Het bestuur van de Cultuurraad van 21 januari 2019 heeft al de aanvragen overlopen. Ook de
aanvragen van deskundigen zijn, samen met de motivatie, bekeken.

Motivatie

Alle aanvragen, inclusief de aanvragen als deskundigen, zijn goedgekeurd door het bestuur
van de Cultuurraad. De Cultuurraad stelde vast dat het een mooie steekproef is van het
verenigingsleven in de gemeente Moorslede, en dat er ook deskundigen zijn en ook een
afgevaardigde van een culturele instelling die werkt met professionelen. Met deze
samenstelling van de Algemene Vergadering van de Cultuurraad voldoen we aan de statuten
van die Cultuurraad.

Besluit

Het bestuur van de Cultuurraad adviseert aan de gemeenteraad om onderstaande
samenstelling van de Algemene Vergadering van de Cultuurraad goed te keuren en dus de
effectieve leden en de plaatsvervangende leden als dusdanig te benoemen.

Effectieve leden:
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Afgevaardigden van socio-culturele verenigingen, organisaties, instellingen of
diensten die werken met vrijwilligers:






































Ameel Filip voor Curieus
Bekaert Guido voor Koninklijke Fanfare Ridder Jans Zonen Dadizele
Bergman Hilde voor KVLV Slypskapelle
Bommerez Steven voor Volksvermaak Dadizele
Cambier Martine voor het koor Cantabile Dadizele
Carlu Geert voor Landelijke Gilde Slypskapelle
Deceuninck Gerdy voor Klein Amateur Toneel Slypskapelle
Deceuninck Lucrèce voor de Bloedgevers Moorslede
Dejonghe Brigitte voor Davidsfonds Moorslede
Depraetere Philip voor Heemkundige Kring Dadingsila Dadizele
Desplentere Alain voor S-Plus Dadizele
Dewitte Heidi voor Toneel Kunst Na Arbeid Moorslede
Dewulf Wim voor Gezinsbond Dadizele
Fastré Mojca voor Rode Kruis Moorslede
Hameeuw Ludo voor het Lievensmuseum
Hoorne Nadine voor Femma Freya Moorslede
Ide Willy voor Okra Moorslede-Slypskapelle
Impens Roland voor KWB Slypskapelle
Lepla Saskia voor Unizo Moorslede
Louage Karen voor Samana Dadizele
Lybeer Claudine voor Grimmertingekoor Moorslede
Lybeer Rik voor Heemkundige Kring Moorslede
Maes Giovanni voor DrumSpirit
Mertens Dorine voor Femma Dadizele
Pattou Anne-Mie voor KVLV Dadizele
Pattyn Rik voor Jeugdorkest Die Brugh Dadizele
Schepens Gerda voor VTB Kultuur
Ten Haaf Karl voor Davidsfonds Dadizele
Terryn Katrien voor Femma Slypskapelle
Vandamme Benny voor Landelijke Gilde Moorslede
Vandelannoote Luc voor CLAM
Vanden Broucke Annemie voor Markant Moorslede
Vandenbroucke Dirk voor KVG Dadizele
Vanhaecke Stefanie voor vzw ouders-leerkrachten Gemeentelijke Basisschool
Ver Eecke Wesley voor Koninklijke harmonie Slypskapelle
Verhanneman Gerda voor Gezinsbond Moorslede
Vinckier Patrick voor Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden
Moorslede
 Vynckier Germain voor ABS Dadizele
 Willaert Ann voor KVLV Moorslede
Afgevaardigden van socio-culturele verenigingen, organisaties, instellingen of
diensten die werken met professionelen:
 D’Haene Luc voor de bibliotheek
Deskundigen:



Doom Ria
Decoene Daisy
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Plaatsvervangende leden:
Afgevaardigden van socio-culturele verenigingen, organisaties, instellingen of
diensten die werken met vrijwilligers:



































Bekaert Fransien voor Heemkundige Kring Dadingsila Dadizele
Bergman Martine voor KVLV Slypskapelle
Capelle Filip voor Unizo Moorslede
Claerhout Sybil voor Jeugdorkest Die Brugh Dadizele
Debusschere Ludwina voor toneel Kunst Na Arbeid Moorslede
Decaestecker Peter voor landelijke Gilde Slypskapelle
Dedier Carine voor het Lievensmuseum
Degezelle Nicole voor Okra Moorslede
Dejonckheere Franck voor ABS Dadizele
Dewulf Bernard voor Koninklijke Fanfare Ridder Jans Zonen Dadizele
Everaerdt Dirk voor KWB Slypskapelle
Goderis Matthias voor Koninklijke Harmonie Slypskapelle
Hemeryck Siska voor Markant Moorslede
Hoorne Christa voor Femma Freya Moorslede
Ide Willy voor Bloedgevers Moorslede
Leenknecht Rita voor Femma Dadizele
Missiaen Marie-Paule voor KVLV Moorslede
Naert Luc voor koor Cantabile Dadizele
Ramant Emmeline voor VZW Ouders-Leerkrachten Gemeentelijke
Basisschool
Rosez Didier voor DrumSpirit
Schoutteten Peter voor Davidfonds Dadizele
Serruys Johny voor Heemkundige Kring Moorslede
Seynaeve Lies voor Grilmmertingekoor Moorslede
Staessen Lien voor Volksvermaak Dadizele
Vandecasteele Johan voor Gezinsbond Dadizele
Vandevoorde Erna voor gezinsbond Moorslede
Vandevoorde Rita voor VTB Kultuur
Vanryckegem Marc voor Davidsfonds Moorslede
Verhelst Patrick voor Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden
Moorslede
Verholle Hilde voor Femma Slypskapelle
Vanhoutte Guido voor Landelijke Gilde Moorslede
Vermeersch Anna voor Curieus Moorslede
Versavel Sabine voor KVLV Dadizele
Ververken Bram voor KVG Dadizele
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Bijlage 2: advies samenstelling Moraculi
Proces

Alle socio-culturele verenigingen zijn per brief uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor
Moraculi. Ook in de gemeentelijke info en op facebook is er een oproep gepubliceerd. 18
personen stelden zich kandidaat om als gebruiker te zetelen in Moraculi (naast de
afgevaardigden van de politieke partijen, die een schrijven hebben ontvangen om hun
kandidaten aan te duiden). Alle kandidaten werden overlopen.

Motivatie

Het aantal afgevaardigde van de politieke partijen (art. 6, §1 en §2 van de statuten van
Moraculi) werd door Moraculi als volgt vastgesteld: 3 afgevaardigden voor Visie, 2 voor Sterk
en NVA, PRO en Groep A elk 1. Volgens de statuten is het aantal gebruikers minimum gelijk
aan het aantal van de politieke afvaardiging. De Cultuurraad stelt voor, omdat er een ruime
interesse is voor deze raad, om het aantal gebruikers vast te stellen op 16 voor deze
legislatuur (2 gebruikers per politiek afgevaardigde).

De 18 kandidaturen werden overlopen, samen met de motivatie van de eventueel nieuwe
leden. Daaruit stelde de Cultuurraad een lijst voor van 16 personen. Daarbij is rekening
gehouden met de wettelijke bepalingen uit o.a. de cultuurpactwetgeving die stipuleert dat
alle ideologische en filosofische strekkingen uit de gemeente aanwezig moeten zijn, zonder
dat er een onrechtmatig overwicht ontstaat door één van die strekkingen. Daarnaast is er
ook de wettelijke bepaling dat er maximaal twee derden van het zelfde geslacht mogen zijn.
Daarenboven is er ook rekening mee gehouden dat verschillende gebruikersgroepen
(organiseren van tentoonstellingen, organiseren van vergaderingen, organiseren van
voorstellingen, organiseren van seniorenvoorstellingen, organiseren van speelpleinwerking,
organiseren van jeugdinitiatieven …), met zowel gebruikers van de accommodatie van de
gemeenschapscentra, met leden of gebruikers van de bibliotheek en met bezoekers van de
voorstellingen georganiseerd door de Cultuurdienst.
Tot slot is er nog rekening gehouden met de plaats (Dadizele, Slypskapelle en Moorslede).

Al deze factoren hielpen de Cultuurraad om een lijst samen te stellen van representatieve
gebruikers van de gemeenschapscentra en bibliotheken.

In het kader van de GDPR staan de verschillende factoren niet opgenomen in de lijst.
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Besluit

Het bestuur van de Cultuurraad adviseert aan de gemeenteraad om onderstaande
samenstelling van de gebruikers van de gemeenschapscentra en bibliotheken goed te keuren
en hen dus te benoemen, naast de 3 afgevaardigde van Visie, de 2 afgevaardigden van Sterk
en de afgevaardigden van de NVA, PRO en Groep A (telkens 1):


















Ameel Filip
De Baene Lieve
Decoene Daisy
Degezelle Nicole
Dejonghe Brigitte
Delaey Rebecca
Doom Ria
Duijvejonck Carine
Ferrest Noël
Louage Luc
Lyphout Niek
Plyson Patrick
Vandenbussche Ann
Verborgh Els
Verhanneman Gerda
Verlinden Stijn

Bal Ann en Rosez Frederik zijn dus niet weerhouden en fungeren als reserve.
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