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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



Erfgoeddag:
o +/- 50 man.
o Er was vanuit de archiefdienst ook een activiteit.
o Spijtig was dat de gemeente een flyer had gemaakt voor de twee activiteiten, maar
dat de HK daar niet van wist en dus zelf ook flyers had gemaakt. Dit was een te
vermijden kost geweest.
o De € 200 die de cultuurraad geeft voor de erfgoeddag mag uitbetaald worden.



Vlaanderen feest
o Alles gaat door in het GC De Bunder binnen.
o 17u30 Ketnetband en om 19u meezingen met Hoehedoan
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o Er wordt afgesproken om niet met tickets te werken. We zullen in de gaten houden
hoe vol het is.
o We zullen zoveel mogelijk in kleine flesjes schenken. Dit om glasbreuk te vermijden.

4. Subsidies


Voor de reguliere subsidies, zie advies in bijlage



Voor de nieuwe subsidies: op twee na hebben alle verenigingen hun pro forma formulier
ingevuld, waardoor we een vrij duidelijke realitycheck zullen kunnen maken. De pro-forma
formulieren werden veel correcter ingevuld dan de vorige keer. De extra uitleg op het
formulier helpen dus.

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

23/10: Theater De Kroon “Ule, ik was 14 in 14”, schoolvoorstelling

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

Gezamenlijke promotie: de cultuur- en toeristische dienst zullen kijken om al deze zaken
gezamenlijk te promoten, via affiches en/of flyers. Info hiervoor moet binnen zijn tegen
midden juni

6. Verkiezingen




Na de verkiezingen van een nieuwe gemeenteraad, komt ook het mandaat van de
cultuurraad te vervallen. De nieuwe AV moet geïnstalleerd zijn binnen de 6 maanden na het
aantreden van de nieuwe gemeenteraad. Die nieuwe AV zal dan een nieuw bestuur moeten
verkiezen.
Op de volgende vergadering zullen we een tijdspad uitzetten.

7. Eventuele adviesvraag


Er zijn geen adviesvragen

8. Datum volgende vergadering:


1/10/2018



Etentje: 26/10/2018
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9. Varia


De cultuurraad wordt uitgenodigd op de onthulling van het beeld “de verwoeste gewesten”
op zaterdag 26 mei.

Voor verslag,
Sammy Vermeesch
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Bijlage: advies reguliere subsidies werkjaar 2017

Proces:

Op basis van het reglement worden alle socio-culturele verenigingen uitgenodigd midden
oktober 2017 om hun subsidiedossier voor het werkjaar 2017 in te dienen bij de
Cultuurdienst voor 31 januari 2018 of op de eerste Algemene Vergadering van de
Cultuurraad. De verenigingen die dan hun dossier niet hebben ingediend, zijn allemaal
gecontacteerd. Alle dossiers zijn nagezien door de cultuurbeleidscoördinator. De
problemen worden voorgelegd aan de Cultuurraad, de rest krijgt punten op basis van het
reglement.

Probleemschets:

De discussiepunten worden voorgelegd aan de vergadering. Zo dient de heemkundige kring
Dadizele het begeleiden van thesisstudenten in als activiteit. De heemkundige Moorslede
ziet het uitlenen van hun reuzen en hun deelname aan een beurs in Zonnebeke als een
activiteit. Beide landelijke Gilden geven de protestactie rond de bomen aan als een
activiteit. Het dossier van de KVLV Moorslede is niet volledig. Bij het VFG wordt er
vastgesteld dat het bestuur bestaat uit mensen van Ledegem en dat alle activiteiten in
Ledegem plaats vinden, hun dossier is ook niet volledig. Al deze zaken zijn grondig
doorgenomen op de vergadering

Motivatie


Heemkundige Kring Moorslede:
o Het uitlenen van de reuzen is geen activiteit. Zelfs al wordt dit gratis gedaan. Binnen
het reglement is er geen ruimte om dit te subsidiëren
o Het deelnemen aan een beurs in Zonnebeke wordt om twee redenen niet
weerhouden: de activiteit is georganiseerd door een andere vereniging en de
activiteit vond niet plaats in Moorslede
o Er worden geen punten toegekend voor deze zaken



Heemkundige Kring Dadizele:
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o Het begeleiden van thesisstudenten is geen activiteit. Zelfs al kruipt hier veel werk in.
Binnen het reglement is er geen ruimte om dit te subsidiëren
o Er worden geen punten hiervoor toegekend


Landelijke Gilden
o De protestactie tegen de bomen kunnen we moeilijk erkennen als een socio-culturele
activiteit. De organisatie van die protestactie was ook niet vanuit de Landelijke
Gilden zelf.
o Er worden hiervoor geen punten toegekend.



KVLV Moorslede
o Het dossier van KVLV Moorslede is niet volledig. Het werkingsverslag ontbreekt. Ze
zijn daarvan op de hoogte gebracht, maar op het moment van de vergadering was dit
nog niet binnen.
o De cultuurraad stelt voor om hen nog een heel korte termijn te geven en na die
deadline geen subsidies toe te kennen.
o De dag na de vergadering was het werkingsverslag binnen.
o Als het dossier volledig is voor de gestelde dealine, zullen we het dossier honoreren.
Doordat de nodige info ’s anderendaags binnen was, is dit dus in orde.



VFG
o Het bestuur van VFG bestaat enkel uit leden van Ledegem
o Alle activiteiten vinden plaats op het grondgebied Ledegem
o We gaan ervan uit dat er ook in Ledegem subsidies worden aangevraagd
o De vergadering stelt dat we hier nog onmogelijk kunnen spreken van een
Moorsleedse vereniging.
o Hun dossier is ook verre van in orde.
o De vraag wordt zelfs geopperd of hun erkenning wel nog geldig is?
o De cultuurraad stelt voor om geen subsidies te betalen aan het VFG

Besluit:

Rekening houdend met bovenstaande opmerkingen, adviseert de cultuurraad unaniem om
de subsidies uit te betalen op basis van de puntenverdeling in het reglement en op basis van
de berekening hiervan door de cultuurbeleidscoördinator, in bijlage. In die berekening werd
reeds rekening gehouden met alle opmerkingen van de Cultuurraad.
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