CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS

VERSLAG cultuurraad 11 SEPTEMBER 2018
Aanwezig :
Verontschuldigd:

Jack van Peer, Ronny De Mulder, Dirk Verlaeckt, Elke Buts,
Marcella Piessens, Walter Hoefman, Karin Tavernier, Chris De Beer, Vinciane Meert, Jos
Daems, Jo De Cuyper, schepen Annemie Charlier, Kris Boel
Kris De Hooghe, Annelies Van Wetteren, Dirk Vergult, Herman Waterschoot, Sara Weemaes

1. Goedkeuring vorig verslag (26 juni 2018)
Voor de avond van de cultuurprijs zal de presentatie door Annelies De Wolf worden verzorgd.
De verdeelsleutel voor de deelraadverkiezingen is 3 BK en Erfgoed, 3 MWD en 4 Socio-cultureel en de
functies worden verdeeld door de voltallige raad, dus de 15 (10 verkozenen en 5 gecoopteerden) op
eerste vergadering 2019.

Ter info: de aanvraag tot erkenning van Kiwanis is niet behandeld omdat deze vereniging niet was
uitgenodigd voor een gesprek met de erkenningscommissie. Dit gesprek wordt verschoven naar 11
december 2018.
Het verslag van de vergadering van 26 juni wordt, na deze opmerkingen, goedgekeurd.

2. Evaluatie presentatie memorandum dd. 26 juni 2018
Die presentatie verliep volgens aanwezige raadsleden niet vlot. Op 3 verschillende plaatsen werd er
tegelijk een memorandum voorgesteld zodat niemand enig oordeel kon vellen (of vragen stellen) over
memorandum andere adviesraden. Dit had beter georganiseerd moeten worden.
3. Avond van de Cultuurprijs (STAVAZA)
Op 28/8 had onder leiding van Bernard Foubert een eerste vergadering plaats met de koren die
hebben ingestemd om aan de avond mee te werken. Hier waren 11 koren aanwezig. Consonant meldt dat
wegens hun druk programma, het voor hen onmogelijk is om aan die avond mee te werken. Het koor
Fenice zou willen meewerken maar haar dirigent is momenteel zwaar ziek en plaatst dus hun deelname
onder voorbehoud.
Naar analogie met dit jaar zijn er 4 blokken muziek voorzien, elk ongeveer 10 minuten lang met
daarenboven één solokoor (3min.) en als afsluiter een samenzang van alle koren die ook ongeveer 3
minuten duurt.
Blok 1: Voix-la en Fine-tuned
Blok 2: Sint-Gregorius en Terpander

Blok 3: Gaudeamus jeugd-en mannenkoor (ov.)
Blok 4: Gynaika en Mozaiek
Solo 5: Fiori Musicali (ov.)
Tegen de volgende vergadering (gepland voor 15 oktober) worden de nummers uitgekozen en
bekeken welke begeleidingsinstrumenten er nodig zijn.
Dit betekent dat er die avond een potentieel van 300 koorleden beschikbaar is, wat op zich al zeer
indrukwekkend zal overkomen.
4. Oproep nominaties Cultuurprijs 2018
Het voorstel om aan Dominiek Maes te vragen of de lay-out van vorig jaar hergebruikt mag worden,
wordt aangenomen. Wat timing van deadlines nominaties, punten jury, vergadering over uitslag betreft,
wordt dezelfde timing aangehouden. Ronny De Mulder zal de juryleden die dit jaar hebben meegewerkt
aanschrijven of zij dit jaar ook in de jury willen zetelen (zie bijgevoegde lijst).
Deze timing moet strikt aangehouden worden, zodat filmpjes van winnaars in hun categorie kunnen
gemaakt worden vóór de dag zelf (13-02-2019 met generale repetitie op 12-02-2019).
5. Samenstelling en goedkeuring ondersteunende jaaractiviteiten 2019
De activteiten rond WO I worden uiteraard geschrapt. Ook de week van de amateurkunsten gaat niet
meer door in zijn huidige vorm.
De internationale vrouwendag is uitgebreid naar één week (vrijdag 8 tot zondag 17 maart 2019).
De Dag van het park wordt vervroegd naar zondag 19 mei vanwege parlementsverkiezingen op 26 mei.
Autoloze zondag (normaal gezien 15 september) zou erbij kunnen, maar het is nog niet zeker of die wel
plaats vind. Ook is er nog geen zekerheid over de datum van de Vredefeesten, weekend 6 tot 8
september en de Open monumentendag 8 september (ev. weekend 7 en 8 september).
Een lijst met mogelijk data wordt bij dit verslag bijgevoegd.
6. Initiatieven einde mandaat CR
Op 11 december heeft laatste vergadering plaats van huidige ploeg. Daarop zullen ook de nieuwe
raadsleden worden uitgenodigd. Na die vergadering zullen zowel oud- als nieuwe leden een etentje
worden aangeboden in Resto B’Art - Pr. Jos. Charlottelaan (ov.). De secretaris maakt de reservatie.
7. Transitie van oude naar nieuwe samenstelling CR
Alle verenigingen worden uitgenodigd voor de Algemene Vergadering op dinsdag 13 november. Ronny
De Mulder zal een locatie opzoeken. (Update: geen geschikte locatie beschikbaar die dag, ’t Bau-huis is
wel beschikbaar op woensdag 14 november en werd voorlopig in optie genomen).
Kandidaturen voor nieuwe raad moeten binnen zijn voor 10 november. Op de laatste vergadering van
het jaar (11 december 2018) worden de nieuwe raadsleden uitgenodigd. Die kiezen dan hun 5
gecoöpteerde raadsleden (=deskundigen).

8. Subsidiedossiers (STAVAZA)
Door de langdurige afwezigheid van Wendy Bryssinck en een andere collega binnen de dienst ocv
(ondersteuning cultuur en vrije tijd) bleven enkele zaken liggen, waaronder de subsidiedossiers.
Podiumkunsten moet nog nagekeken worden. Dat zal nu gebeuren op dinsdag 18/9 om 17u op de dienst
cultuur. Als alles dan klaar is kunnen de subsidies hopelijk in oktober kunnen uitbetaald worden.
9. Varia
Er is een aanvraag voor infrastructuursubsidie door Kunstencentrum de Vlasbloem voor een bedrag
van 3218,21 Euro. De Vlasbloem had reeds eerder een subsidie ontvangen van 1609,11 euro dus kan de
CR voor deze aanvraag een gunstig advies geven.
MSC Het Spoor heeft ook een renovatiedossier ingediend en wenst een beroep te doen op een
resterend saldo. Maar in voorgaande briefwisseling voor eerdere subsidiering uit 2013 staat dat zij, tot
einde van de periode (dus 31-12-2018) geen recht meer hebben op bijkomende subsidie, maar de dienst
weet niet waarom. Elke onderhoort bij Irida Verellen, nu gepensioneerd, maar toen de auteur van die
brief.
Het Masereelfonds vroeg ook voor hun infrastructuursubsidie een dubbele periode aan dus 10 jaar ipv
van 5 jaar (zie goedkeuring in vorig verslag). Dat is in een recent verleden ook aan andere vereniging
toegestaan (de Kunstvrienden), vandaar ook het gunstig advies van de CR. De administratie kan pas
bevestigen na verwerking van de jaarwerkingssubsidies en andere subsidies of er voor die dubbele
subsidiering dit jaar nog voldoende budget is.
Er is deze keer geen mail naar de verenigingen rondgestuurd met de deadline voor opname
activiteiten in de gedrukte Uit-krant. Dat zal worden opgevolgd voor volgende keer, maar men moet de
verenigingen er meer toe aanzetten hun activiteiten electronisch in te geven. De redactie van de gedrukte
Uit-krant baseert zich immers uitsluitend op deze ingevoerde activteiten.
In 2019 bestaat de CR 50 jaar. Een reden om dit extra in de kijker te zetten? Voorstellen altijd welkom
hoewel dat dus eigenlijk een taak wordt voor nieuwe ploeg.
Er wordt gevraagd of het mogelijk is het memorandum van de CR op de website te plaatsen. Wordt
onderzocht.
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