CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS

VERSLAG cultuurraad 15 JANUARI 2019
Aanwezig :

Verontschuldigd:

Jack van Peer, Ronny De Mulder, Dirk Verlaeckt, Elke Buts,
Marcella Piessens, Karin Tavernier, Chris De Beer, Vinciane Meert, Jos Daems, Jo De Cuyper,
Kris Boel, Cris Bruelemans, Erik De Lathouwer, Dirk Vergult, Maartje De Wilde, Laureline
Soubry, Johan De Vos
Filip Baeyens

Om de neutraliteit/objectiviteit te bewaken wordt de vergadering voorgezeten door het oudste bestuurslid
aanwezig (in dit geval Johan De Vos) tot na de verdeling van de functies (agendapunt 3). Nadien kan de
nieuwe voorzitter overnemen.
1. Verwelkoming en kennismaking – nieuwe schepen, bestuur en deskundigen
Er zijn 5 nieuwe bestuursleden. Zowel oude als nieuwe leden stellen zich voor zodat iedereen weet wie
wie is. De nieuwe schepen van Cultuur is dhr Filip Baeyens en wordt uitgenodigd op de
bestuursvergadering van 12/3. De ex-leden van de vorige legislatuur zullen een bedanking toegestuurd
krijgen in de vorm van een kaart, getekend door de leden van het huidige bestuur. Marcella zal voor die
kaarten zorgen.
2. Goedkeuring vorig verslag dd 11-09-2018
De lijst met de landelijke dagen voor 2019 (bijlage1) wordt naar de nieuwe bestuursleden
doorgestuurd.
Vervolgens wordt het verslag goedgekeurd.
3. Overlopen statuten en verdeling functies binnen overkoepelend bestuur CR
Volgens art 27 van de statuten worden door de aanwezige bestuursleden volgende functies verdeeld
Voorzitter: Jack van Peer
Ondervoorzitters: Marcella Piessens en Karin Tavernier
Secretaris: Dirk Verlaeckt
Penningmeester: Dirk Vergult
De nieuwe voorzitter Jack van Peer licht kort het verwachtingspatroon van het bestuur van de
cultuurraad toe. Zie ook statuten art 2
4. Juryverslag Cultuurprijs 2018
Het verslag (zie bijlage²) van de vergadering die plaats had op 5 januari wordt goedgekeurd. Dat
betekent dat volgende prijzen op de avond van de cultuurprijs zullen worden uitgereikt.
Cultureel evenement 2018: Het Requiem van Mozart door Flanders Boys Choir
Culturele Persoonlijkheid 2018: Herman Cole
Cultuerele vereniging 2018: Kon. Toneelkring Sint-Genesius.

Wegens het ontbreken van valabele kandidaten in de categorie aanstormend talent wordt beslist dit jaar
geen winnaar aan te duiden.
De aanwezige 13 stemgerechtigde juryleden hebben bij stemming beslist de cultuurprijs 2018 toe te
kennen aan het Flanders Boys Choir met hun uitvoering van het Requiem van Mozart.
Uit de evaluatie blijkt dat hoewel via alle stadskanalen een oproep werd gelanceerd om
persoon/evenement te nomineren, de respons heel miniem was. Zeker bij de jeugd (oa. door geen
jeugdraad en de belangrijkste oorzaak dat er geen kandidaten waren voor aanstormend talent). Er moet
nagedacht worden hoe we de bevolking beter kunnen bereiken.
Voortaan zal op elke vergadering van de CR een vast agendapunt worden toegevoegd waar activiteiten
die de voorbije periode zijn doorgegaan worden opgelijst zodat op het eind van het jaar het gemakkelijker
is een overzicht te krijgen van wat er op cultureel vlak allemaal is gebeurd voor nominaties. Zie
agendapunt 8.
5. Avond van de Cultuurprijs 2018 STAVAZA
Op 14 januari heeft een overleg plaats gevonden in de stadsschouwburg.
De filmbeelden voor de 3 winnaars uit elke categorie worden gemaakt door Close-up.
De voorzitter zal instaan voor de verwelkoming. Daarin zal hij stilstaan bij het overlijden van Daan
Anthuenis en het afscheid van (ex) stadsbeiaardier Jos D’Hollander en tevens verwijzen naar het 50 jarig
bestaan van de CR.
De foto’s voor de winnaars in de 3 categorieën zullen worden uitgereikt door de schepen van Cultuur dhr
Baeyens en beide ondervoorzitters, de cultuurprijs zelf wordt door de burgemeester overhandigd.
De 8 deelnemende koren zullen het hele gebeuren op het podium aanwezig zijn. Er wordt in 4 blokken
opgetreden door telkens 2 koren met als afsluiter een werk met alle koren.
Er wordt gemikt naar een duurtijd van max. anderhalf uur (van 20 tot 21u30).
Toegangskaart dient als drankbon na de uitreiking. Dus zeker melden aan het onthaal deze niet in de jas
te laten zitten en zo mee te geven aan de vestiaire, maar deze kaart bij de hand te houden. Er worden
aparte drankbonnen gemaakt voor de koorleden. Voor hen is ook water voorzien en een snack voor de
jeugd.
Voor aanvang krijgt iedere aanwezige een programmablaadje, na de uitreiking wordt een brochure
uitgedeeld met een uitgebreid overzicht van de winnaars en de deelnemende koren.
Uitnodigingen voor deze avond gaan week van 21-27 januari de deur uit. Kaarten zullen dan ook
beschikbaar zijn. Verkrijgbaar in de stadsschouwburg, bij toerisme en de dienst ondersteuning cultuur en
vrije tijd (Cipierage 45).
Er wordt gevraagd om de winnaar van de cultuurprijs zelf ook enige spreektijd te geven.
Programma/brochures/afhalen toeganskaarten wordt verzorgd door leden van de CR. Laureline, Kris en
Marcella zorgen dat ze om 19u aanwezig zijn voor het onthaal.
Op de vergadering in maart zal een evaluatie van de avond en de toekomst van deze avond op de agenda
komen. Ook over een waardig opvolger voor de prijs: ‘het beeld van Frans Wuytack’ waarvan nu het
laatste exemplaar uitgereikt wordt, dient men zich te beraden.
6. 50-jarig bestaan CR in 2019
Dit jaar, meer bepaald in november, bestaat de CR dus 50 jaar. Uiteraard willen we dat niet onopgemerkt
laten voorbijgaan. Er wordt de bestuursleden gevraagd om tegen de volgende vergadering met ideeën
naar voor te komen hoe we dit zullen vieren. De brochure die werd gemaakt n.a.v. het 40-jarig bestaan
zal naar de huidige bestuursleden worden doorgestuurd (zie bijlage³).

7. Punten vanuit de dienst ondersteuning cultuur en vrije tijd (ocv): lopende aanvragen
2018-2019
Er zijn 3 aanvragen voor boekvoorstellingen. Die krijgen alle 3 een positief advies.
• 'Oe den't was azzek ne kleine kadee was' van Mieke Vanraes (auteur/vormgeefster). (reeds
mondeling akkoord overleg 11-12-2018; cbsnota 24-12-2018).
• boek beginnende lezertjes ‘kat is weg’ -uitgeverij De Eenhoorn door Moniek Vermeulen
(auteur) en Sofie Nachtegael (illustrator) 21-10-2018 in de Bib
• Familie de Castro y Toledo en het genealogisch-heraldisch werk van hun leden’ door Pieter
Donche. Voorstelling op 10-01-2019.
Erkenningsaanvragen. Op 11-12-2018 heeft Kiwanis hun aanvraag toegelicht. Die aanvraag krijgt een
positief advies. Volgende 4 aanvragen zullen behandeld worden op dinsdag 4 februari om 19u. De
betrokken verenigingen: Internationaal Comité, De Verzustering, Kon. Verbroedering van de Grenadiers
(oudstrijders) en de Bonsaï-vereniging zullen worden uitgenodigd.
De lijst met adviesraden waar de CR afgevaardigden moet voor leveren wordt overlopen en
kandidaturen genoteerd. Waar er momenteel tekorten zijn zal op de reservelijst naar geschikte kandidaten
worden gezocht. Op de volgende vergadering (4 februari) zullen die namen defintief worden vastgelegd,
en indien te veel kandidaten zal bij stemming de personen worden aangeduid. Het betreft hier de
bibliotheekcommissie, het cultuurcentrum (vzw ACCSI), de museumcommissie, de academieraden van de
SASK en SAMWD, raad van toerisme, GECORO (adviesraad Ruimtelijke ordening), de
straatnamencommissie en Stramin (milieu). Zie werkdocument in bijlage4.
Aan het bestuur wordt gevraagd om initiatieven van verenigingen die (kunnen) kaderen in 75 jaar
bevrijding (sept 1944 - najaar 2019) te bezorgen aan Rik Van Daele vóór 06-02-2018. Indien voldoende
materiaal en animo zal opnieuw een najaarsbrochure met activiteiten ikv de bevrijding gemaakt worden
door de stad (naar analogie met de brochure rond de herdenking 100 jaar einde van de eerste
wereldoorlog vorig jaar) en wordt later vanuit ocv nog een actieve oproep gelanceerd naar de
verenigingen. Eventueel kan deze activiteit nog toegevoegd worden aan de lijst met landelijke acties.
De openingsuren van het Stem zijn veranderd. Op weekdagen een 1/2u eerder open zodat scholen om
13u30 binnen kunnen. De museumpas die toegang geeft aan hele reeks musea in het land is voortaan
ook geldig in alle 3 de stedelijke musea vanaf 1 februari 2019.
De refters van scholen Gavertje 4 en Droomballon zijn de komende maanden (tijdelijk) beperkt of niet
beschikbaar voor verenigingen wegens verbouwingswerken. De bewuste verenigingen worden hiervan op
de hoogte gebracht door ocv.
Het bestuursakkoord voor de komende legislatuur wordt op de gemeenteraad van februari
voorgesteld. Eens gepubliceerd zal die naar leden van bestuur CR worden doorgemaild zodat men die al
kan aftoetsen tegen het memorandum dat vorig jaar door de CR werd ingediend. Het meerjarenplan
(vroeger witboek) dat uit het bestuursakkoord zal voortvloeien zal dan een agendapunt worden op de
daaropvolgende vergadering van het bestuur van de CR. De memoranda van de adviesraden staan
gepubliceerd op de website en kan je hier terugvinden.
8. Interessante Culturele activiteiten
Zoals beslist op de juryvergadering van 5/1 wordt een lijst rondgedeeld met daarop culturele
activteiten die in de stad hebben plaatsgehad of kortelings zullen plaatsgrijpen (gebaseerd op
krantenartikelen). Vinciane Meert wil daar nog de opvoering “Peeping Tom” van 26/1 aan toevoegen. Wie
nog ander activiteiten wil doorgeven, kan dit mailen naar cultuur@sint-niklaas.be graag met vermelding
‘opname longlist cultuurprijs’. Zie bijlage5.

9. Varia
Wegens het vele werk en om de nieuwe bestuursleden de kans te geven zich beter in te werken wordt
besloten om dit jaar maandelijks samen te komen, behalve in de vakantieperiode juli-augustus. Volgende
vergaderingsdata worden vastgelegd.
4/2 om 20u met erkenningscommissie om 19u
12/3 9/4 14/5 11/6 10/9 8/10 12/11 10/12 zonder tegenbericht telkens met aanvang om 19u30.
Naast het punt met interessante culturele activiteiten zal er voortaan nog een ander vast punt aan de
agenda worden toegevoegd nl. terugkoppeling vanuit adviesraden. Bedoeling is niet om verslag uit te
brengen van vergadering, maar wel interessante topics aanbrengen die op de adviesraden naar voor
gebracht zijn en waar de CR een standpunt kan/moet/wil innemen.
De verslagen van de bestuursvergaderingen worden na goedkeuring op de website van de stad
geplaatst na kennisgeving aan het college.
De sectievergaderingen moeten ook ingepland worden. Er wordt gevraagd dat de 5 deskundigen zich
ook bij 1 van de 3 secties aansluiten. In de sectie podiumkunsten zitten nieuwe leden dus moeten die op
de hoogte gebracht worden van de werking van deze deelraden.
De aanwezigheid van de schepen op alle vergaderingen werd in de vorige legislatuur soms als
belemmerend gezien voor een open debat. Volgens de statuten mag de schepen de vergaderingen
waarnemend bijwonen als hij daarvoor uitgenodigd wordt. Deze werkwijze zal voortaan ook worden
toegepast.
Vanuit de administratie wordt geijverd om statuten en huisreglement voortaan in één document onder
te brengen. Dit zal bekeken worden hoe dat voor de CR het best wordt geformuleerd. Aan het begin van
een nieuwe legislatuur worden alle statuten en reglementen aan het nieuwe bestuur voorgelegd.
Suggesties voor aanpassingen worden dus liefst zo snel mogelijk bekeken en doorgegeven.
Op de vraag aan de administratie om het nieuwe adres van de conciërge van zaal Familia aan
huurders door te geven kan niet positief beantwoord worden wegens de (nieuwe) privacywet. Het GSM
nummer kan wel worden doorgegeven en staat ook steeds vermeld in de gebruikersovereenkomst.
Momenteel moeten de gebruikers van diezelfde zaal Familia instaan voor de opkuis na gebruik, ook het
poetsen van de toiletten. Dit gebouw kent immers geen andere functie en wordt uitsluitend ter
beschikking gesteld aan verenigingen. De vraag of het mogelijk is dat dit door stadsdiensten gedaan
wordt tegen betaling wordt negatief beantwoord wegen personeelsgebrek, nu al worden sociale
tewerkstellingspartners zoals JOMI en Drietakt ingezet door de poetsdiensten. Er wordt hiervoor
doorverwezen om dit op te nemen in het advies omtrent het nieuwe meerjarenplan. Dit geldt trouwens
voor alle opmerkingen betreffende stedelijke lokalen.
Namens de stedelijke cultuurraad

Dirk Verlaeckt
secretaris
Bijlagen bij dit verslag:
- landelijke acties 2019
- verslag AVDC 5/1
- brochure 40 jaar CR

Jack van Peer
voorzitter
- werkdocument hersamenstelling adviesraden
- longlist interessant culturele activiteiten

