Aan alle bestuursleden van de Cultuurraad
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1. Welkom
2. Goedkeuring verslag


Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Terugblik en vooruitblik


Algemene Vergadering:
o De vorige was ok, geen opmerkingen
o Op de volgende (18 maart in ’t Torreke) alvast volgende agendapunten





Werkingsverslag en actieplan



Vlaanderen Feest: stand van zaken



WOI: een overzicht



Indienen subsidies



Voorstel vorming VZW’s + welke vragen



Varia

Uitstap + etentje: optreden was zeker dik ok, eten was ook ok

Cultuur Raad Moorslede, GC De Bunder, Iepersestraat 52b, 8890 Moorslede, tel: 051 700285, fax: 051 703458, email:
cultuur@moorslede.be

4. Aanpassing Subsidiereglement: Stavaza


De bedoeling is nu om het reglement effectief uit te schrijven.



De vergadering opteert ervoor om hiervoor geen werkgroep op te richten. De cultuurdienst
doet het voorbereidende werk en stuur dit via mail door naar het bestuur. Die kunnen dan
feedback geven. Op elke vergadering kunnen we de stand van zaken bespreken. Indien alles
klaar, dan gaat dit weer naar de Algemene Vergadering.

5. WOI


Overzicht:



o

29/9: heemkundige Kring Moorslede i.s.m. met koren, Harypska, een Frans koor
en een Duits Pauzanekoor in de Bunder

o

30/9: herdenking Burns: heemkundige kring Moorslede en gemeente

o

14/10: evenement heemkundige kring Dadizele op Britse begraafplaats +
tentoonstelling

o

28/10: Verenigde Vrienden in de Bunder

o

11/11: heemkundige kring Dadizele i.s.m. verschillende verenigingen en Herne:
spektakel in de Basiliek

o

Okt-nov: schoolvoorstelling rond WOI

o

Er wordt gepolst of het nog nuttig is dat de cultuurdienst nog een voorstelling zet
rond WOI, de cultuurraad vindt van niet.

Gezamenlijke promotie: de cultuur- en toeristische dienst zullen kijken om al deze zaken
gezamenlijk te promoten, via affiches en/of brochures. De cultuurraad is bereid daar,
indien nodig, tot maximum € 1000 in bij te dragen.

6. Kasverslag



Gerdy geeft toelichting bij de stand van de kas
De vergadering keurt dit goed en Gerdy wordt ontlast voor 2017

7. Vlaanderen Feest


Na het overlopen van alle mogelijke opties met hun voor- en nadelen, kiest de cultuurraad
ervoor om Vlaanderen Feest te laten plaatsvinden in de Bunder op 11 juli (eventueel op 10
juli) en we zullen de kinderen centraal stellen. We zullen proberen de ketnetband te vragen,
indien we daarvoor voldoende budget vinden. De cultuurraad wil daar tot max € 1000 aan
bijdragen.



We zullen geen rekening houden met het voetbal. Stel dat de Rode duivels toch de halve
finale spelen, dan zien we nog wel.



Cantabile zal weer de bar doen en we zullen opnieuw werken met bonnetjes.
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8. Eventuele adviesvraag


Er zijn geen adviesvragen

9. Datum volgende vergadering:


3/05/18

10.


Varia

Er wordt gemeld dat de vrije tijds cheques zullen uitdoven. Dit wordt vrij negatief onthaald.
De cultuurraad vindt dat dit initiatief eerst nog de kans moet krijgen met de nodige promotie
en verdeling, zoals het eigenlijk was gepland. Pas dan kan er deftig worden geëvalueerd. Ze
hebben wel oren naar de papieren rompslomp dat dit met zich meebrengt. Ze stelt dan ook
voor om daar eerst aan te werken, in plaats van iets nieuws te zoeken. Dit staat ondertussen
al in het subsidiereglement van de jeugdverenigingen en het was ook de bedoeling dat dit in
het subsidiereglement van de socio-culturele verenigingen zou komen.

Voor verslag,
Sammy Vermeesch
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