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1. Welkom
Iedereen wordt verwelkomd.

2. Goedkeuring verslag


Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Terugblik en vooruitblik


Open Monumentendag



o +/- 800 bezoekers
o Kritiek was lovend
o Weer viel wat tegen
o € 200 van de Cultuurraad mag betaald worden aan de heemkundige Kring Moorslede
Bestuursuitstap + etentje



o Uitstap was ok. 1 gids was wel wat minder
o Eten was in orde, wel wat lawaaierig en duur
Algemene Vergadering
o

o

Agenda: terugblik (EGD, OMD, Vlaamse Feestdag), adviezen (Reglement
gemeenschapscentra, meerjarenplan en cultuurprijs) en navragen of we via mail
mogen werken voor de Algemeen Vergadering.
Reglement wordt niet meegestuurd, maar kunnen ze opvragen
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4. Eventuele adviesvragen


Er zijn geen ad hoc adviesvragen

5. Advies reglement gemeenschapscentra






De belangrijkste wijzigingen worden overlopen.
De vergadering geeft unaniem positief advies.
De cultuurraad raad wel de gemeente aan om dit reglement maar te laten ingaan vanaf 1
april 2020, omdat er anders zaken in staan over de Ommeganck waar we op dat moment nog
niets over te zeggen hebben.
Dit wordt nu nog voorgelegd aan de Algemene Vergadering, waarna de drie adviezen
(Moraculi, Bestuur en AV) in één adviesdocument worden gegoten.

6. Advies meerjarenplan gemeente








We overlopen enkel het stuk ivm Cultuur
Nessim ligt het meerjarenplan toe.
Er komt een vraag of een bibliotheek in Dadizele wel nodig is.
Ook komt de vraag of de nieuwe tentoonstellingsruimte in het oud Gemeentehuis afsluitbaar
zal zijn.
De vergadering adviseert dit unaniem positief
Voor de AV zullen we wel nog eens elders in het document kijken of er nog puntjes staan ivm
Cultuur.
Dit wordt nu nog voorgelegd aan de Algemene Vergadering, waarna de drie adviezen
(Moraculi, Bestuur en AV) in één adviesdocument worden gegoten.

7. Advies projectsubsidies


Zie bijlage

8. Nieuwe Erfgoedborden




We zullen dit samen doen met de Raad voor Toerisme
Er zouden zowel borden komen op onroerend erfgoed, maar ook borden voor verdwenen of
immaterieel erfgoed
Sammy maakt een Doodle op om een werkgroep op te starten

9. Datum volgende vergadering:



Bestuur: 3 december om 20u in ‘t Torreke
Algemene Vergadering: 10 november om 9u30 in ‘t Torreke

10.


Varia

Er is een nieuw organigram in de gemeente. Vrije tijd valt nu onder de Afdeling Mens, die
wordt geleid door de adjunct algemeen directeur Geert Leenknecht. Vrije Tijd zelf wordt
opgedeeld in 2 clusters. Enerzijds de cluster Jeugd en Sport onder leiding van de coördinator
Jeugd en Sport Stefaan Degryse en anderzijds de cluster Cultuur, Bibliotheek en Toerisme
onder de leiding van de coördinator Cultuur, Bibliotheek en Toerisme Sammy Vermeesch
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We mogen niet vergeten te overleggen met de vereniging in Slyps die de dag voor de
paardenkoers een activiteit heeft, in het kader van Vlaanderen Feest.

Voor verslag,
Sammy Vermeesch
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Bijlage 1: advies projectsubsidies

Proces:

Op basis van het reglement projectsubsidies, dienden 3 initiatieven een aanvraag tot
subsidiëring in. De dossiers worden overlopen en beoordeeld. Het bestuur, dat op basis van
het bovengenoemd reglement als jury is aangeduid, kent vervolgens een bedrag toe,
rekening houdende met de budgetten en de gestelde maxima. Aangezien het bestuur
aangesteld is als jury en het reglement bepaald dat de jury oordeelt en bedragen toekent,
hoeft dit advies de Algemene Vergadering niet meer te passeren voor advies.

De Dossiers:
•

Voordracht “De kloof overbrugd – juridische aspecten van dementie” 22 april 2020 in GC De Bunder

Wie? Markant en de 3 KVLV’s
Wat? Voordracht
Begroting: Aanvaarde kosten: € 371
Maxima subsidies:
Het gaat over minstens 3 verenigingen uit de 3 verschillende kernen, dus is het eerste
maximum € 1250. Het tweede maximum stelt dat we maximaal 25% van de kosten
subsidiëren indien de voordracht niet gratis is, het tweede maximum is dus € 92,75. Dit
initiatief kan dus € 92,75 subsidie krijgen.

Concert Ridders Jans Zonen 20 december 2020 in GC De Bunder

Wie? Ridder Jans Zonen, Stap, nog onbekende partners
Wat? Moet nog uitgewerkt worden
Begroting: Moet nog uitgewerkt worden
Maxima subsidies:
Het dossier is veel te onvolledig om te kunnen beoordelen.

DrumSpirit, deelname aan de wereldkampioenschappen in de USA in april

Wie? DrumSpirit
Wat? Deelname aan Wereldkampioenschap in de USA
Begroting: Aanvaarde kosten: € 44000
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Maxima subsidies:
Het gaat hier niet over een samenwerking met verenigingen uit onze gemeente, maar om
een bijzondere activiteit, het eerste plafond is dus € 250. Het tweede maximum stelt dat we
maximaal 25% van de kosten subsidiëren indien de activiteit niet gratis is, het tweede
maximum is dus € 11000. Dit initiatief kan dus € 250 subsidie krijgen.

Motivatie
Twee aanvraagdossiers voldoen aan de criteria gesteld in het reglement. De jury merkt op
dat dit reglement zijn doelstellingen haalt, namelijk verenigingen en kernen te laten
samenwerken en het (socio-) culturele aanbod uitbreiden voor alle geïnteresseerden. Het
dossier van de Ridder Jans Zonen is echter nog veel te onvolledig. De vergadering begrijpt dat
dit voor de aanvragende vereniging nog veraf is en dat er nog veel moet worden geregeld.
Daarom beslist de vergadering om dit project een uitstel toe te kennen om hun dossier te
kunnen afwerken. Het dossier moet ten laatste op 1 december bij ons binnen zijn, maar moet
dan wel volledig zijn
De jury looft de inspanningen van de verenigingen en hun inzet en hun bereidwilligheid. Alle
drie de initiatieven verdienen dan ook de gemeentelijke ondersteuning op basis van het
reglement projectsubsidies.

Besluit:
Het bestuur van de cultuurraad/ de jury keurt unaniem volgend voorstel goed:




De voordracht “De kloof overbrugd – juridische aspecten van dementie”, krijgt een
subsidie van € 92,75.
De Ridder Jans Zonen krijgen voor hun initiatief uitstel tot 1 december om hun
dossier in te dienen.
DrumSpirit krijgt € 250 voor hun deelname aan de wereldkampioenschappen.
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