Aan alle leden van de gemeentelijke culturele
raad

Moorslede, 28 november 2018
Betreft: Verslag Algemene Vergadering van 25 november 2018
Aanwezig:
Berghman Hilde
Bommerez Steven
Cambier Martine
Carlu Geert
Deceuninck Lucrèce
Dejonghe Brigitte
Deglorie Gerrit
Depraetere Philip
Dewitte Heidi
Dewulf Bernard
D’Haene Luc
Hameeuw Ludo
Hoorne Christa
Ide Willy
Impens Roland
Lepla Saskia
Lyphout Niek
Maes Giovanni
Maertens Kathleen
Mertens Dorine
Pattou Anne-Mie
Pattyn Rik

KVLV Slyps
Volksvermaak
Koor Cantabile
Landelijke Gilde Slyps
Bloedgevers Moorslede
Davidsfonds Moorslede
Missiewerkkring
Heemkundige Kring Dadizele
Toneelkring KNA
Ridder Jans Zonen
Bibliothecaris
Lievensmuseum
Femma Freya
Bloedgevers Moorslede
KWB Slyps
Unizo Moorslede
Jeugdraad
Drumspirit
Femma Moorslede
Femma Dadizele
KVLV Dadizele
Die Brugh

Schepens Gerda
Schoutteten Peter
Serruys Johny
Terryn Katrien
Vandecasteele Johan
Vandenbussche Ann
Verhanneman Gerda
Vanhoutte Guido
Ver Eecke Wesley
Vermeersch Anna
Vermeesch Sammy
Vinckier Patrick
Vinken Stien
Vynkier Germain

VTB Kultuur
Davidsfonds Moorslede
Heemkundige Kring Moorslede
Femma Slyps
Gezinsbond Dadizele
Heemkundige Kring Dadizele
Gezinsbond Moorslede
Landelijke Gilde Moorslede
Harmonie Slyps
Curieus
Cultuurbeleidscoördinator
KH “De Verenigde Vrienden”
Ouderraad ’t Klavertje Vier
ABS Dadizele

Uitgenodigd:
Uyttenhove Leen

Schepen van Cultuur

Verontschuldigd:
Delzeyne Els
Willaert Ann

Samana Moorslede
KVLV Moorslede

0. Aanwezigheidslijst vorige vergadering
Op het verslag van de vorige vergadering stonden geen aanwezigen. De papieren zijn ondertussen
teruggevonden. Voor de volledigheid vind je hieronder de aanwezigen van de vergadering van 18 maart 2018
Aanwezig:
Berghman Hilde
Bommerez Steven
Carlu Geert
Deceuninck Gerdy
Dejonghe Brigitte
Denorme Myriam
Dewitte Heidi
D’Haene Luc
Hoorne Nadine
Ide Willy
Impens Roland
Liefhooghe Monique
Lybeer Claudine
Pattou Anne-Mie
Samyn Alma
Schepens Gerda
Serruys Johny
Ten Haaf Karl
Vandamme Benny
Vandebroecke Annemie

KVLV Slyps
Volksvermaak
Landelijke Gilde Slyps
KAT Slyps
Davidsfonds Moorslede
Femma Moorslede
Toneelkring KNA
Bibliothecaris
Femma Freya
Bloedgevers
KWB Slyps
Samana Moorslede
Grimmertinge koor
KVLV Dadizele
Heemkundige Kring Dadizele
VTB Kultuur
Heemkundige Kring Moorslede
Davidsfonds Dadizele
Landelijke Gilde Moorslede
Markant

Vandelannoote Luc
Vriendenkring Brandweer
Verhanneman Gerda Gezinsbond Moorslede
Ver Eecke Wesley
Harmonie Slyps
Vermeersch Anna
Curieus
Vermeesch Sammy
Cultuurbeleidscoördinator
Verstraete Gerdy
Deskundige
Vinckier Patrick KH “De Verenigde Vrienden”
Vynkier Germain
ABS Dadizele
Uitgenodigd:
Uyttenhove Leen

Schepen van Cultuur

Verontschuldigd:
Bekaert Guido
Cambier Martine
Delzeyne Els
Deglorie Gerrit
Dewulf Bernard
Lyphout Niek
Mertens Dorine
Pattyn Rik

Ridder Jans Zonen
Koor Cantabile
Samana Moorslede
Missiewerkkring
Ridder Jans Zonen
Jeugdraad
Femma Dadizele
Die Brugh
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Raman Emmeline
Terryn Katrien
Vanhoutte Guido

Oudercomité Klavertje Vier
Femma Slyps
Okra Moorslede

Willaert Ann

KVLV Moorslede

1. Welkom door de voorzitter
Gerda verwelkomt iedereen. We staan even stil bij het plotse overlijden van Gerdy
Verstraete om 10 mei dit jaar. Hij wordt gemist!
2. Samenstelling nieuwe cultuurraad
 Door de samenstelling van een nieuw gemeentebestuur, vervallen alle adviesraden van
de gemeente, dus ook de cultuurraad…
 De cultuurraad bestaat uit stemgerechtigde en waarnemende leden.
o Stemgerechtigde leden:
Mensen, woonachtig in de gemeente die:
 Afgevaardigd zijn door vereniging, dienst, organisatie of instelling die
werking ontplooit op het grondgebied van onze gemeente, of hun
plaatsvervanger
 Op eigen vraag
 Lid zijn van een vereniging die nationaal of provinciaal erkend is of
subsidies ontvangt
 Lid zijn van een vereniging die kan aantonen via subsidies of
erkenning dat ze regelmatig (socio-culturele) activiteiten organiseert
 Andere die erkend worden door de erkenningscommisie
 De vereniging moet voldoen aan volgende voorwaarden:
o Activiteiten i.v.m. taal, vorming, kunst, patrimonium, musea,
bieb, media, cultuur, vrije tijd of toerisme
o Zetel hebben in de gemeente
o Kunnen aantonen dat er op regelmatige basis culturele
activiteiten worden georganiseerd
o Min één jaar werking hebben op het moment van de
kandidaatstelling
o Een werkingsverslag in dienen (samen met de subsidies,
indien ze die aanvragen), zo niet, moeten ze dit apart doen
voor 31 januari en daarbij aantonen dat ze regelmatig een
culturele activiteit hebben uitgeoefend.
 De aanvraag gebeurt schriftelijk en is ondertekend door de voorzitter
en twee bestuursleden van de betreffende vereniging. Ook de
plaatsvervanger moet hier bij staan. De cultuurdienst onderzoekt of
de vereniging voldoet aan de criteria en kan hiertoe bijkomende
informatie of documenten opvragen.
 De kandidaten worden door vereniging aangeduid, maar moeten
voldoen aan volgende eisen:
o Actief betrokken zijn bij de vereniging
o Bereid zijn zich actief te engageren om de doelstellingen van
de cultuurraad te realiseren
o Niet meer dan één vereniging vertegenwoordigen
o Geen politiek mandaat bekleden
 Deskundig zijn op vlak van cultuur
 Gemotiveerde aanvraag
 Voldoen aan volgende criteria:
 Bereid zijn zich actief te engageren om de doelstellingen van de
cultuurraad te realiseren
 Niet reeds een vereniging vertegenwoordigen
 Geen politiek mandaat bekleden
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 In de gemeente Moorslede wonen
 Min 18 jaar oud zijn
o Waarnemende leden
 De schepen bevoegd voor cultuur
 Afgevaardigden van andere adviesraden
 Diensthoofden van andere gemeentelijke culturele instellingen
 Cultuurbeleidscoördinator
Je mandaat loopt teneinde bij
o Ontslag
o Intrekking opdracht
o Rechtsonbekwaamheid of overlijden
o Politiek
o 3 keer ongemotiveerd afwezig
o Intrekking erkenning
o Niet meer voldoen aan de criteria
Rechten en plichten
o Onderschrijven en mee uitvoeren doelstellingen
o Vergaderingen bijwonen of uitdrukkelijk verontschuldigen
o Indien van toepassing: achterban informeren en overleggen
o Spreekrecht op alle vergaderingen
o Stemrecht
o Inzagerecht
Praktisch
o Samen met verslag zal er een formulier meegezonden worden.
o Ook correspondentieadressen krijgen er één
o Artikel in info en op Facebook
o Alles binnen voor 15 januari
o Het huidige bestuur draagt de nieuwe AV voor aan de gemeenteraad
Bestuur
o Ook via verslag formulier bestuur
o Kandidaten binnen voor 15 januari
o Verkiezing op eerste AV, als nieuwe AV bekrachtigd is, datum volgt
o Minimum 9 en maximum 13 leden van de verenigingen of instellingen
o Minimum 1 en maximum 3 deskundigen
o 15 leden in het totaal, aangevuld met de niet-stemgerechtigde leden (waarnemers)

3.




Advies nieuw subsidiereglement
Het reglement wordt overlopen met kans tot opmerkingen en vraagstelling
In artikel 6, punt 3 wordt secretariaat vervangen door correspondentieadres
Er wordt gevraagd wat er is gebeurd met de pro forma formulieren bij de vorige subsidie
indiening. We hebben dat gebruikt om te kijken of en waar de formulieren moeten
aangepast worden.
 Opmerking van na de vergadering: we hebben gemerkt dat er i.v.m. de projectsubsidies
twee maal een passage is omtrent de aanvraag. We verwijderen één van de twee en
verwijzen op die plaats naar de andere passage. Inhoudelijk verandert er niets.
 Het nieuw reglement wordt goedgekeurd met 27 ja’s en 1 neen.
 Zie bijlage voor het advies
4. Vorming
 De geplande vorming voor dit jaar rond Vzw’s wordt wat uitgesteld tot de nieuwe VZWwet van kracht is. Die wet wordt waarschijnlijk begin volgend jaar goedgekeurd.
 De vergadering acht het niet echt nuttig om een infosessie rond de GDPR te
organiseren.
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5. Vlaanderen Feest
 2018: volgens sommigen was dit geen geslaagde editie, niet echt 11 juli omwille van
voetbal, slechte datum en niet in het ’t Torreke.
 2019: liefst in het ’t Torreke en liefst in het weekend. We willen een open werkgroep
oprichten om Vlaanderen Feest te organiseren. Wie wil meewerken? Graag een seintje
naar cultuur@moorslede.be of 051/700 285.
6. Gemeenschappelijke kalender
 De vraag was op het bestuur gekomen om te werken met een gemeenschappelijke
kalender om de activiteiten in onze gemeente beter op elkaar af te stemmen. Het bestuur
stelde voor om daarvoor UIT in Moorslede te gebruiken.
 Er komen verschillende opmerkingen: uit ok, aparte kalender, gemeenschappelijke lijst,
programma’s indienen bij cultuurdienst, google-agenda, … De vergadering komt echter
niet tot een gemeenschappelijke visie. Dit wordt nog eens bekeken door het bestuur.

7. Varia en verenigingen aan het woord
 Unizo Moorslede: Eindejaar actie van 1 tot 31 december en op 15/12 kerstmarkt
 Landelijke Gilde: viering 100 jaar Landelijke Gilde op 14 en 15 augustus ( Moorslede) en
3 en 4 augustus (Slyps)
 KAT: toneel op 22, 23, 28 en 29 december in d’Oude Schole
 Okra Moorslede: Mosselfestijn op 27 januari in de Bunder. Er is ook stoofvlees.
 Harmonie Slyps: Winterconcert op 2 februari in d’Oude Schole
 Harmonie Moorslede: Pannekoekenverkoop op donderdag en zaterdag tussen kerst en
nieuw
 Femma: de opbrengst van de voordracht van Alain Remue (+/- € 2000) werd volledig
geschonken aan Mariënstede
 KNA: Toneel op 23, 24 en 27 februari en op 1 en 2 maart in GC De Bunder
 Bloedgevers Moorslede: Bloedgeven op 12 en 18 december in GC De Bunder
 KVLV Dadizele: de opbrengst van hun ontbijtactie gaat naar Kloen
 VTB-Kultuur: vandaag wandeling
 Heemkundige Kring Moorslede houdt in mei haar uitstap
 GC De Bunder: 2 december familievoorstelling, 14 december Simply Jazz met onder
andere Koenraad Bekaert en op 21 december “Neeland” van Nick Balthazar, alles in het
GC De Bunder

Voor verslag,
Sammy Vermeesch,
Cultuurbeleidcoördinator
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Bijlage: Advies nieuw subsidiereglement socio-culturele verenigingen
Moorslede

Proces:
Algemene vergadering 11 oktober 2015
Vanuit probleemstelling huidig regelement wordt beslist om het reglement onder
handen te nemen. De vergadering geeft input op volgende punten:
 Waarom wel of niet veranderen?
 Is de onderverdeling in secties nuttig?
 Mag een gelijkaardige activiteit voor verschillende verenigingen anders
worden beoordeeld?
 Welke objectieve criteria zouden interessant zijn?
 Op welke basis wil je dat je vereniging wordt beoordeeld?
Bestuur Cultuurraad van 16 november 2016
In navolging van de Algemene Vergadering wordt besloten tot het oprichten van
een open werkgroep subsidies.
Werkgroep van 12 januari 2016
De missie, de visie en de beleidsuitdagingen uit het vorige beleidsplan worden per
zin geknipt, alsook alle input uit de Algemene vergadering. De werkgroep gaat in
verschillende groepen aan de slag met deze zinnen en sorteert die. Hier wordt de
ruggengraat gevormd voor het toekomstige reglement. Ook wordt een socioculturele vereniging omschreven en wordt er een basis gelegd voor de
erkenningsvoorwaarden.
De Cultuurdienst maakt op basis van de werkgroep en de Algemene vergadering een
werktekst op.
Bestuur Cultuurraad 2 februari 2016
De werktekst wordt voorgesteld en goedgekeurd. Om een goed zicht te krijgen op
welke soorten activiteiten er allemaal georganiseerd worden, lanceert de
cultuurraad een oproep naar de verenigingen om de cultuurdienst een opsomming
van allerhande activiteiten te bezorgen.
Werkgroep 22 februari 2016
De binnengekomen activiteiten worden via een brainstormsessie aangevuld.
Vervolgens worden deze activiteiten gecatalogeerd. Zo krijgen de verschillende
activiteit soorten een eerste vorm.
Algemene Vergadering 6 maart 2016
Er wordt verslag uitgebracht over de twee werkgroep vergaderingen. De algemene
vergadering schaart zich achter de voorstellen van de werkgroep en stelt dat de
werkgroep verder mag werken.
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Werkgroep van 24 maart 2016
De activiteiten worden opnieuw onder handen genomen en de werkgroep komt tot
12 verschillende activiteiten soorten. Het onderscheid tussen “open voor iedereen”
en “enkel leden” wordt gemaakt. Ook wordt gesteld dat activiteiten voor bijzondere
doelgroepen extra beloond moeten worden.
Werkgroep van 26 april 2016
Alle voorgaande verslagen worden opnieuw overlopen en er wordt nagegaan of er
zaken uit het oog verloren zijn. Verder wordt een start gemaakt van de objectieve
criteria. Er wordt een verdeling gemaakt hoe de subsidiepot wordt verdeeld over
de vier onderdelen van het toekomstige reglement.
Bestuur Cultuurraad van 10 mei 2016
Na uitbrenging van verslag over de laatste werkgroepen ontvouwt zich een hevige
discussie over drie voorstellen (punten voor het opnemen van een mandaat in de
Cultuurraad, negatieve punten voor bevroren lokalen en activiteiten die reeds via
andere weg subsidies ontvangen zouden geen punten krijgen). Het bestuur
geraakt zelf niet uit deze discussie en vraagt de werkgroep om deze drie zaken
opnieuw te bekijken.
Werkgroep 30 mei 2016
De werkgroep behandelt de drie punten die het bestuur hen doorspeelt. De punten
voor de mandaten worden afgeschaft, alsook de negatieve punten voor bevroren
lokalen. Er worden wel punten voorzien voor het zetelen in een open werkgroep.
Een activiteit mag via verschillende kanalen subsidies krijgen. Vervolgens wordt
het deel basissubsidies uitgewerkt en worden er punten bij de objectieve criteria
gezet.
Werkgroep 18 augustus 2016
De vorige verslagen worden nog eens kort doornomen. Er worden punten
gegeven aan de activiteiten in de werkingssubsidies. De instrumentensubsidie
wordt bepaald en er wordt ervoor gekozen om de buurt- en wijkwerkingen logistiek
te ondersteunen.
Bestuur Cultuurraad van 5 september 2016
Er wordt verslag uitgebracht over de vorige werkgroepen. De Cultuurdienst heeft
op basis van de voorstellen van de werkgroep een simulatie uitgewerkt over de
financiële effecten voor de verenigingen. De vergadering probeert hier wat mee te
puzzelen, maar geraakt er niet uit. De simulatie wordt naar iedereen doorgemaild
om zelf nog wat aan te ‘prutsen”.
Bestuur Cultuurraad van 11 oktober 2016
Individueel en daarna in groepjes worden de verschillende soorten activiteiten
gerangschikt volgens belangrijkheid (welke activiteiten verdienen de meeste
punten). Daarna wordt gezamenlijk een nieuwe volgorde bepaald. Op basis van
de simulatie en de nieuwe volgorde heeft de vergadering opnieuw punten
toegekend aan de categorieën. Er wordt ook besloten om op de volgende
Algemene Vergadering enkel uitleg te geven over de stand van zaken en
mogelijkheid te bieden om te discussiëren, om dan kort daarop op een volgende
Algemene Vergadering beslissingen te nemen.
Algemene Vergadering 11 december 2016
Na de stand van zaken, verwerpt de Algemene Vergadering het idee om op de
volgende AV beslissingen te nemen. Er zijn nog te veel onduidelijkheden. Op de
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volgende AV kan er wel worden beslist om de zaken die niet meer ter discussie
staan goed te keuren, maar niet alles. Ook over de punten wordt geen uitspraak
gedaan. De simulatie die de Cultuurdienst had gemaakt, was op basis van de
huidige subsidiedossiers en is maximaal een inschatting. Daarom beslist de
Algemene Vergadering om naast het opvragen van de huidig geldende subsidie
formulieren, ook een pro forma formulier op basis van de voorstellen van het
nieuwe reglement te laten invullen door de verenigingen.
Bestuur Cultuurraad 16 januari 2017
Op basis van de opmerkingen van de vorige AV worden alle voorstellen overlopen
en wordt er zoveel mogelijk duidelijkheid geschapen. Dit gaat naar de volgende
AV.
Algemene Vergadering 23 februari 2017
Het voorstel van de duidelijke zaken wordt overlopen en hier en daar aangepast
en vervolgens goedgekeurd. Daarna geeft de vergadering input in de zaken die
nog moeten worden uitgeklaard. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst.
Deze input zal opnieuw worden bekeken door de werkgroep.
Bestuur Cultuurraad 16 maart 2017
Het bestuur beslist om de werkgroep terug samen te roepen en geeft ze het
mandaat om knopen door te hakken. Ook doet het bestuur het voorstel aan de
werkgroep om binnen de werkingssubsidies twee grote delen te maken, culturele
activiteiten en socio-culturele activiteiten.
Werkgroep 18 april 2017
De werkgroep volgt het voorstel van het bestuur over de opdeling van de
werkingssubsidies. Alle input uit de Algemene Vergadering wordt doorgenomen en
gebruikt om alles klaar en duidelijk te stellen. De soorten activiteiten worden
uitgediept.
Werkgroep van 29 mei 2017
De besluiten uit de vorige vergadering worden allemaal nog eens overlopen en
aangepast waar nodig. Daarna wordt er verder gewerkt aan de uitdieping van de
activiteiten.
Bestuur Cultuurraad van 7 juni 2017
Het bestuur neemt akte van de werkzaamheden van de werkgroep. Er komen
geen bijsturingen.
Werkgroep 11 september 2017
Op basis van een simulatie die ditmaal is gemaakt op basis van de pro forma
formulieren die de verenigingen hebben ingediend, worden de punten per objectief
criterium en per activiteitensoort bepaald. Dit voorstel wordt voorgelegd aan de
Algemene Vergadering.
Bestuur Cultuurraad van 19 oktober 2017
Het voorstel van de werkgroep wordt bekeken en hier en daar nog een beetje
aangepast. Dit wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
Algemene Vergadering 16 november 2017
Het hele voorstel wordt van A tot Z nog eens uitgelegd aan de Algemene
Vergadering. Ook wordt de simulatie met de effecten voorgelegd aan de
vergadering. Daarna gaat de Algemene Vergadering over tot de stemming over de
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inhoud van deze voorstellen. 25 keuren dit goed, 3 stemmen tegen. De Algemene
vergadering geeft vervolgens opdracht aan het bestuur om deze voorstellen nu in
reglementen uit te schrijven.
Bestuur Cultuurraad 22 januari 2018
Het bestuur wenst voor het uitschrijven van het reglement de werkgroep niet
opnieuw samen te roepen, maar vraagt aan de Cultuurdienst om dit reglement uit
te schrijven.
Bestuur Cultuurraad 1 oktober 2018
De cultuurdienst legt het voorstel van het reglement voor aan het bestuur. Dit
wordt volledig doorgenomen en hier en daar wat aangepast. Dit wordt vervolgens
opgestuurd naar de leden van de Algemene Vergadering.
Algemene Vergadering van 25 november 2018
Het volledige reglement wordt overlopen en waar nodig aangepast. De
vergadering keurt dit reglement goed (27 voor, 1 tegen) en geeft het advies aan de
gemeenteraad om het reglement in bijlage eveneens goed te keuren.

Motivatie

Bij het proces kan je zien dat dit een lange en een hele weg heeft afgelegd, met op
verschillende momenten inspraakmogelijkheden. Alle motivatie voor elke beslissing hier
opsommen is onbegonnen werk. De verslagen van de verschillende vergaderingen zijn
wel op te vragen bij de Cultuurdienst.

Besluit:

De Algemene Vergadering van de Cultuurraad van Moorslede adviseert aan de
gemeenteraad om het volledig reglement (in bijlage) over de subsidiëring van de socioculturele verenigingen goed te keuren.
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