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1. Welkom
Iedereen wordt verwelkomd.

2. Goedkeuring verslag


Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Terugblik en vooruitblik




Vlaanderen Feest 2019
o

Goede editie, veel volk (+/- 450), aangenaam

o

Weer was een belangrijke factor

o

Er waren wel te weinig stoelen. De Cultuurdienst had er nochtans 450 gevraagd,
maar er werden er maar 300 geleverd

o

De optredens werden ook goed gesmaakt

o

De Cultuurraad zal € 1000 bijdragen aan de extra kosten voor de Vlaamse Feestdag.

o

Martine roept op om voor wat volk uit de Cultuurraad te zorgen om te helpen de
tafels en stoelen op te ruimen. Nu was er weinig volk om te helpen.

o

We vragen ons af of de bonnetjes vlot verdeeld worden. Er zijn er zo’n 400
binnengekomen.
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o

Kasteelpark van het Koekuit Kasteel wordt opengesteld. Enkel via gids en enkel via op
voorhand inschrijven, i.s.m. natuurpunt. Nu al een kleine 500 ingeschreven

o

Er wordt met verschillende organisaties samengewerkt: natuurpunt, Cloen,
Harmonie moorslede en Harmonie Slyps.

o

De kiosk wordt gesponsord door Denolf

o

Roularta sponsort de brochure.

Vlaanderen Feest 2020
o

11 juli valt op een vrijdag.

o

Al lang geleden dat we iets in Slyps hebben gedaan. Maar op 11 juli is er normaal al
een activiteit in de tent van de paardenkoers.

o

De cultuurdienst zal afspreken met de organisatie om te kijken of er kan
samengewerkt worden.

4. Eventuele adviesvragen



De vraag is gekomen om een nadar met banner voor het afsluiten van straten voor
buurtfeesten te voorzien in het uitleenmateriaal.
De vergadering is hierover positief

5. PC Den Ommeganck







De stand van zaken i.v.m. de overname van PC Den Ommeganck wordt meegegeven. Er
wordt bijna officieel getekend.
Er wordt ook verslag uitgebracht van de werkzaamheden van de werkgroep van Moraculi die
een nieuw reglement uitschrijft voor de gemeenschapscentra naar aanleiding van de
overname van den Ommeganck (zat bij uitnodiging).
De werkgroep komt voor een laatste keer samen op 23 september. Mocht je nog
opmerkingen of aanbevelingen hebben, graag doorgaven aan cultuur@moorslede.be of aan
Patrick Plyson (velomobile.pp@gmail.com)
Moraculi zal dan een advies geven op 30 september. Dan komt dit terug naar het bestuur,
dat dit op haar beurt zal voorleggen aan de Algemene Vergadering.

6. Cultuurprijs


Een voorstel reglement wordt overlopen en aangepast (zie bijlage)

7. Uitstap en etentje


De uitstap zal plaatsvinden op 11 oktober.



Er werd voorgesteld om dit in de Eperon d’Or te doen en daarna iets te gaan eten in Izegem.
Heet van de naald, Eperon d’Or is in orde. We worden daar verwacht rond 18u15, zodat we
om 18u30 met de rondleiding kunnen beginnen.



Het systeem blijft hetzelfde: voor de bestuursleden is dit gratis, de partners betalen een
bijdrage.
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8. Datum volgende vergadering:


Bestuur: 21 oktober om 20 uur in de Bunder, zaal de Linie



Algemene Vergadering: 10 november om 9u30 in ‘t Torreke

9. Varia








De Kubussen:
o Er komt best een systeem om te vermijden dat iedereen zomaar zaken aan de
kubussen ophangt of dat er plots twee ter gelijker tijd zouden zijn.
o Daarom stelt de Cultuurraad voor dat de Cultuurdienst dit opvolgt, telkens mits
goedkeuring door het college.
o Enkel zaken waar de gemeente minstens partner in is.
De Erfgoedborden:
o We zouden toch aanmerking kunnen komen voor subsidie. We zullen een nieuw
dossier indienen tegen 1 februari.
o We agenderen dit op de volgende vergadering.
o Er komen wel sowieso al twee borden: in september voor het Huis van Cyriel en in
oktober voor de gesneuvelde Duitse graaf.
Straatnaamborden:
o De eerste serie van 40 straatnaamborden, waarvan sommigen met connotatie (op
advies van de Cultuurraad) zijn net aangekomen.
o Een foto hiervan wordt rondgegeven.
Giovanni vraagt waarom er op de facebookpagina van Moorslede zoveel aandacht gaat naar
sportevenementen en niet naar Culturele evenementen. Die vraag werd eerder ook al een s
door de Cultuurdienst gesteld. Het antwoord is dat de gemeente op haar facebookpagina in
principe geen activiteiten van verenigingen of initiatieven van derden zet, behalve als de
gemeente partner is en behalve voor de organisatie die een impact hebben op het openbare
leven (bv afsluiten van straten). Aangezien het vooral sportactiviteiten zijn die in die laatste
categorie vallen, kan inderdaad de indruk ontstaan dat deze worden “voorgetrokken”, maar
dit blijkt niet zo te zijn.

Voor verslag,
Sammy Vermeesch
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Bijlage 1: reglement cultuurtrofee Moorslede

Artikel 1
Rekening houdend met het grote belang van de culturele ontwikkeling in de huidige
samenleving en met het doel het culturele leven in Moorslede aan te moedigen beslist de
gemeentelijke Culturele Raad tot de mogelijkheid een CULTUURTROFEE te overhandigen aan
een persoon, vereniging, instelling of dienst uit Moorslede die een uitzonderlijke culturele
prestatie heeft geleverd of zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt op het cultureel vlak.
Artikel 2
De culturele raad stelt de cultuurtrofee ter beschikking. Zij bepaalt de aard en de grootte van
de prijs. De gemeente voorziet hiervoor een bedrag op de begroting van de cultuurdienst.
Artikel 3
De cultuurtrofee kan tweejaarlijks aan een laureaat uitgereikt worden.
Indien de cultuurtrofee wordt toegekend aan een vereniging, wordt deze overhandigd aan
de voorzitter van de vereniging. Na afspraken met de voorzitter van de vereniging kan
hiervan afgeweken worden. Indien dit om een instelling of dienst gaat, wordt deze gegeven
aan een verantwoordelijke of afgevaardigde van deze instelling of dienst.
Artikel 4
Om in aanmerking te komen voor de toekenning van de cultuurtrofee moet :
1° een individueel persoon :
- zijn/haar verblijfplaats hebben in Moorslede en ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters op het ogenblik van de in de kandidatuurstelling vermelde
prestaties
2° een vereniging, dienst of instelling :
- met zijn/haar zetel In Moorslede gevestigd zijn. De meerderheid van de leden
moeten
tevens in Moorslede wonen.

De toekenning gebeurt op grond van een culturele prestatie van hoog niveau of met een
uitzonderlijk karakter. Deze prestatie heeft belang op cultureel, historisch, sociaal of
beeldend vlak.
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De kandidaten kunnen voorgedragen worden door een aangesloten vereniging van de
Culturele Raad of door een individueel persoon.

Artikel 5
De kandidaturen dienen schriftelijk aan de cultuurcoördinator overgemaakt, vóór 31 maart
van het lopende kalenderjaar. De kandidaturen moeten een nota bevatten waarin de
loopbaan (voor vereniging: de geschiedenis) en de bijzondere prestatie(s) van de kandidaten
of kandidaat-vereniging/dienst/instelling worden geschetst.
Een oproep tot het stellen van de kandidaturen zal aan de culturele verenigingen en
instellingen worden verstuurd en openbaar gemaakt via verschillende kanalen : Info
Moorslede, website van de gemeente en de lokale pers.
Artikel 6
De cultuurcoördinator zal alle documentatie verzamelen en aan het bestuur van de
cultuurraad overmaken. Het bestuur onderzoekt de ontvankelijkheid van de ingediende
kandidaturen. Slechts de kandidaten die weerhouden worden door het Dagelijks Bestuur
komen in aanmerking voor de toekenning van de Cultuurprijs.
Het bestuur kan zelf een persoon, vereniging, instelling of dienst voordragen als kandidaat
voor de cultuurtrofee.

Artikel 7
Het dagelijks bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien alle leden van het dagelijks
bestuur schriftelijk uitgenodigd werden om te stemmen. Indien een lid niet kan aanwezig
zijn, kan zij/hij schriftelijk haar/zijn voorkeur kenbaar maken.

De schepen voor Cultuur en de Cultuurbeleid coördinator zijn in dit geval stemgerechtigd.
Een eventuele betrokken bestuurslid stemt niet mee, zolang hij/zij betrokken is.

Er zijn maximum drie stemronden. De secretaris van de Culturele Raad zorgt voor identieke
schriftelijke stembriefjes.
Indien bij de eerste stemronde een kandidaat de volstrekte meerderheid behaalt , wint deze
kandidaat de cultuurtrofee.
De volstrekte meerderheid is de helft plus één van de geldig uitgebrachte stemmen.
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Onthoudingen worden beschouwd als ongeldige stemmen.
De vereiste meerderheid wordt niet berekend op het aantal aanwezige leden , wel op het
aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Indien na de eerste stemronde geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid behaalt,
is er een herstemming over de twee kandidaten die de meeste stemmen behaald hebben.
Indien meer dan twee kandidaten het meest aantal stemmen behalen kan echter in de
tweede stemronde worden gestemd voor meer dan twee kandidaten.

Indien na drie stemronden geen kandidaat de volstrekte meerderheid heeft, is de stem van
de voorzitter doorslaggevend.
Ook bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

De voorzitter zal de toekenning van de cultuurtrofee steeds motiveren.

Artikel 8
De trofee is een kunstwerk van een Moorsleedse kunstenaar en wordt uitgereikt op de
bedanking van de bestuursmedewerkers van de verenigingen.
Artikel 9
De leden van het dagelijks bestuur zijn tot geheimhouding verplicht inzake de beraadslaging
en de stemming. De verkiezing van de laureaat wordt wel gemotiveerd.
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