CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS

VERSLAG cultuurraad 9 JANUARI 2018
Aanwezig: Jack van Peer, Ronny De Mulder, Dirk Verlaeckt, Wendy Bryssinck,
Marcella Piessens, schepen Annemie Charlier, Dirk Vergult, Kris Boel, Walter Hoefman, Jo De
Cuyper, Sara Weemaes, Karin Tavernier, Chris De Beer en Jos Daems,
Verontschuldigd: Annelies Van Wetteren, Vinciane Meert, Kris De Hooghe en Herman Waterschoot

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (14-11-2017)
Secretaris verontschuldigt zich voor laattijdig doorsturen van verslag, wegens te drukke agenda. Hij zal
trachten het verslag sneller door te spelen.
Er is een mail gekomen van Jolien De Boodt i.v.m. hulp bij het opstellen van een memorandum, maar
daar heeft de voorzitter op geantwoord dat we al in dat proces zitten.
Daarna wordt het verslag goedgekeurd.
2. Juryverslag Cultuurprijs 2017
Op zaterdag 6 januari is de jury samengekomen in de foyer van de schouwburg. 17 juryleden waren
aanwezig. Volgende uitslag is er uit de bus gekomen.
- prijs voor persoonlijkheid van het jaar: Kimberley Dhondt.
- prijs voor evenement van het jaar: Pianofest. Dit was een nek-aan-nek race met het massaspektakel
van Sinaai rond de feestelijkheden van 800 jaar Sinaai/Sint-Niklaas. Omdat dit project zowat door de hele
Sinaaise bevolking werd gedragen, wordt voorgesteld een speciale vermelding te geven aan dit project.
Dit zal gebeuren door de voorzitter, samen met de uitreiking van de carrièreprijs zodat deze 2 gescheiden
blijven van de eigenlijke cultuurprijzen.
- prijs voor realisatie van het jaar: het beeldenpaar “Johanna en Margaretha van Constantinopel
1217”, beeld van de stichters van de stad door beeldhouwer Frans Heirbaut in opdracht van Kunst in de
Stad.
- prijs voor vereniging van het jaar: Reynaertgenootschap (ook hier was er een hele goede tweede
met de KOKW)
De eerste carrièreprijs gaat naar Dirk Van Driessche (cultuurcentrum).
Uit de stemming van de aanwezige juryleden kwam het beeld van Kunst in de stad als uiteindelijke
winnaar van de Cultuurprijs 2017.

3. Avond van de Cultuurprijzen stavaza
De teksten met de motivatie van de jury (en de brochure) zijn in orde. Voor Dirk Van Driessche zal
Ronny te rade gaan bij Christel Collier en voor Pianofest zal Herman De Vleeschhouwer zorgen.
De presentatie zal gedaan worden door Annelies De Wolf. De teksten over de werken die door de
harmonieen zullen gespeeld worden zullen door Dirk Verlaeckt aan Annelies bezorgd worden.
Kaarten zijn op dienst toerisme (en in de SSB) te verkrijgen vanaf 15 januari. Om zoals vorige jaren
lege plaatsen te vermijden, zullen de genodigden (gemeenteraad, bestuursleden, juryleden enz.) hun
aanwezigheid op voorhand moeten bevestigen. Elke vereniging kan 5 gratis kaarten vragen.
Planning en verloop van de avond wordt gefinaliseerd in een aparte vergadering van de werkgroep.
De generale repetitie is voorzien op maandag 19/2. Dirk Verlaeckt zal afspreken met de technische
ploeg van de schouwburg wat het muzikele luik betreft que planning/setting en materiaal.

4. Eerste reactie op ontwerp Witboek/memorandum.
Omdat door de ongure weersomstandigheden de vergadering van de grootste deelraad, sociaalcultureel werk niet heeft kunnen plaats grijpen in december en verplaatst werd naar een datum na deze
vergadering wordt dit item verplaatst naar de maart vergadering zodat ook met de opmerkingen van deze
deelraad kan rekening gehouden worden.

5. Toelichting schepen van Cultuur
Het dossier over het plaatsen van een geautomatiseerde trekwand is goedgekeurd. De Vlaamse
gemeenschap komt er voor 50% tussen zodat dit voor hen en de stad 422.000 euro gaat kosten.
Online ticketering CC: gezien de problemen vorig jaar en het feit dat het bedrijf nu in Franse handen
is, werd besloten dit jaar met een andere partner in zee te gaan nl. Ticketmatic, die als referentie de
goedlopende online ticketting van Genk heeft gerealiseerd.
De stad heeft de schenking aanvaard van 1200 etsplaten van kunstenaar Romain Malfliet. De waarde
hiervan wordt geschat op 20.000 euro. Voorwaarde is wel dat die collectie in zijn geheel wordt bewaard.
De stad mag die platen ook gebruiken voor reproducties (zonder commerciële doeleinden en met de
vermelding van de herkomst).
Nu het bibliotheekgebouw is vernieuwd, is het de beurt aan de liften. Die beantwoorden momenteel
niet meer aan de Europese regelgeving.
Van de brief over de veelal foute informatie in de gedrukte Uitkrant, die vanuit de cultuurraad
gestuurd werd, is kennis genomen door de burgemeesten en Jan Smet, hoofd dienst communicatie. Er
werd ook opgemerkt dat de verenigingen deze keer geen mail met deadline voor publicatie kregen. We
vragen de schepen dat die kennisgeving behouden blijft in de toekomst.

6.

Enkele amendementen ontwerp erkenningscriteria

Vanuit de deelraad BKE worden vragen gesteld bij het verplicht aantal publieksgerichte activiteiten.
Omdat dit punt voor elke deelraad anders ingevuld wordt (voor de podiumkunsten behoren die
publieksgerichte activiteiten tot hun core business terwijl dat voor socio-culturele vereniging bv. helemaal
anders ligt) dringt een differentiatie per deelgroep zich hier op.
Men mag ook niet uit het oog verliezen dat dit een instrument is om een vereniging al of niet te
(blijven) erkennen, niet om de werking te evalueren. Daarvoor dienen de werkingsformulieren.
Uit die werkingsformulieren moet blijken of een vereniging (nog) deel kan uitmaken van de
cultuurraad. Indien uit die formulieren blijkt dat zij niet meer voldoen aan de oplegede criteria kan dat de
intrekking van de erkenning en dus het lidmaatschap tot gevolg hebben.
Ook hier wordt gewacht tot we de reacties kennen uit de deelraad sociaal-cultureel werk, zodat Jo De
Cuyper de tekst kan aanpassen en die op de volgende vergadering ter goedkeuring kan voorleggen.

7.

Varia

De nieuwe Cultuurambassadeur is Stef Van Bellingen geworden. Dit jaar zat Karin Tavernier als
vertegenwoordiger van de cultuurraad in de jury. De aankondiging gebeurde, zoals gebruikelijk, tijdens
het Nieuwjaarsconcert van de SAMWD, dat dit jaar een heel goede editie was trouwens. Met dank aan de
cellist die als solist dit concert naar een hoog niveau tilde.
De voorzitter dankt Bart Thiron voor de gastvrijheid om de vergadering te houden in het pijp-en
tabaksmuseum.
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