CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS

VERSLAG cultuurraad 4 FEBRUARI 2019
Aanwezig :
Verontschuldigd:

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

1. Goedkeuring vorig verslag dd 15-01-2019
Het verslag wordt goedgekeurd zonder op-en/of-bemerkingen.
2. Verdeling functies binnen overkoepelend bestuur CR (hersamenstelling adviesraden)
Voor volgende adviesraden zijn er meer kandidaten dan beschikbare plaatsen en dus wordt er
schriftelijk door de aanwezigen gestemd.
Voor het DB van Cultuurcentrum (ACCSI) worden Jo De Cuyper en Karin Tavernier weerhouden,
Voor Toerisme worden dat Dirk Vergult en Laureline Soubry. Definitieve lijst van aangewezen
kandidaten bijgevoegd.
Voor Kunstacademie zal nog een aparte oproep gedaan worden naar de kunstkringen voor een
vertegenwoordiging alsook naar Charlotte Van Cleemput. Liefst een vertegenwoordiger vanuit de
fotoclubs.
Johan De Vos vindt dat de meeste adviesraden te groot zijn om werkbaar te kunnen vergaderen. Deze
mening wordt door de vergadering gedeeld. Voorzitter zal bij de lijst van aanduidingen vanuit de CR een
nota toevoegen waarin gepleit wordt voor een compactere (en dus meer werkbare) samenstelling van
deze adviesraden. Hiermee zou ook de vergaderdruk van de CR-leden worden verlicht (maandelijkse
vergadering CR plus tal van advies- of beheercommissies).

3. Statuten en afsprakennota – voorstel JVP
De dagen voor de CR liggen reeds vast (zie vorig verslag). De voorzitter wil een beter/duidelijker
organisatieschema voorstellen rond deze vastgelegde data wat betreft samenkomen DB en opmaken
verslag.
Vergaderdag = D
D - 2w: Vergadering DB. Evaluatie vorige vergadering + samenstellen agenda volgende CR
D - 1w: verspreiden agenda-uitnodigingen en evt bijlagen
D + 1w: ontwerpverslag naar DB (ocv) voor finalisering
D + 2w: verspreiding verslag + oproep bijkomende agendapunten voor e.k. CR
Dit schema wordt aangenomen dus wordt het volgende DB voorzien op dinsdag 26-02. Plaats/tijdstip later
te bepalen.

4. Avond van de Cultuurprijs 2018 STAVAZA
Op dinsdag 12 februari is de generale repetitie gepland. Programmaverloop is doorgenomen met
presentatrice Annelies De Wolf en Bernard Foubert, de coördinator van de koren die voor de muzikale
omlijsting zullen zorgen.
Programma/brochures/afhalen toegangskaarten wordt verzorgd door leden van de CR. Karin, Dirk
(Vergult), Kris, Laureline, Cris en Marcella zorgen dat ze om 19u aanwezig zijn voor het onthaal.
De genomineerden voor de Cultuurprijs (winnaars van de 3 categorieën) zullen een aparte uitnodiging
krijgen om evt. in groep in te schrijven, zodat die ook samen een plaats aangewezen krijgen en ze bij
ontvangst van hun prijs (fotokader) niet de hele zaal moeten doorkruisen.
Aan de ex-stadsbeiaardier zal een geschenk overhandigd worden.
5. 50-jarig bestaan CR in 2019
Verschillende ideeën worden geopperd zoals o.a. het aan bod laten komen van de winnaars van de
afgelopen 15 jaar Cultuurprijzen. Iedereen heeft de brochure ontvangen die was samengesteld n.a.v. 40jarig jubileum (2009). Er wordt een werkgroep samengesteld die de haalbaarheid van verschillende
ideeën zal bespreken. Marcella, Laureline, Maartje, Cris en Dirk (Verlaeckt) zullen hiervoor samenkomen
op woensdag 13-02 om 18 in de schouwburg (voor de start van de Avond van de Cultuurprijs dus).
6. Terugkoppeling adviesraden (afgevaardigden)
De CR heeft zich vorige legislatuur hervormd tot de huidige structuur. We hebben daarin nu navolging
gekregen door de sportraad die zich op een speciale algemene vergadering ook volledig heeft hervormd.
Deze nieuwe structuur/werkwijze van de CR moet uiteraard nog beter op punt worden gezet. Een van
die punten is de terugkoppeling van de adviesraden naar de CR toe. Dit was vorige legislatuur een heikel
punt, en is zeker voor verbetering vatbaar. Een werkgroep gaat hierover samenzitten om een werkbaar
voorstel uit te werken. Het is niet de bedoeling dat van elke adviesraad het verslag wordt voorgelezen in
de vergadering van de CR. Ook moeten de vertegenwoordigers van de CR het standpunt van de CR
uitdragen.
Chris De Beer zal deze werkgroep leiden samen met Laureline, Jo, Johan en Erik.
7. Punten vanuit ocv: lopende aanvragen 2018-2019
Er zijn geen nieuwe aanvragen voor boekvoorstellingen.
Er zijn 4 erkenningsaanvragen binnengekomen en de afgevaardigden van deze groeperingen zijn
voorgaand op deze vergadering door de erkenningscommissie aanhoord.
Bonsaivereniging. Positief advies, en op eigen vraag worden ze ondergebracht bij beeldende kunst.
Kon. Verbroedering Grenadiers. Aanvraag eigenlijk niet ontvankelijk omdat vereniging (zetel) niet in
Sint-Niklaas is gevestigd. Hoofdreden voor aanvraag bleek een groots opgezette herdenking te zijn die de
vereniging zou organiseren in 2020 n.a.v. de verjaardag van de Koreaanse oorlog. Hiervoor werd de
vereniging doorverwezen naar de projectsubsidie-regeling waar ze, als niet-lid van de CR, aanspraak op
kunnen maken. Verdere contactgegevens hieromtrent zal het ocv hen doorspelen.
Internationaal Comité: positief advies hoewel deze groepering eigenlijk een koepelorganisatie is die
ook verenigingen van buiten Sint-Niklaas vertegenwoordigt. Uit hun werkingsverslag zal moeten blijken

dat er geen activiteiten worden aangegeven die zowel gebruikt worden door de koepel als door de
individuele groepering. Zij worden ook aanbevolen om hun medeverenigingen te stimuleren om te
participeren bij de culturele activiteiten in de stad. Wordt ondergebracht in deelraad socio-cultureel werk.
De Verzustering is een vereniging die de band tussen de zustersteden van de stad wil ondersteunen en
aanhalen door middel van allerlei activiteiten, promoties e.d. Om toelagen te krijgen vanuit de dienst
internationale betrekkingen, waaronder ook de zustersteden vallen, moet de vereniging erkend zijn, lees
door de CR. Vandaar hun aanvraag. Deze voorwaarde zal worden nagetrokken bij de bevoegde dienst
vooraleer aanvraag positief te adviseren. (Is inmiddels gunstig geadviseerd n.v.d.r.)
Het handboek voor de dorpsraden/verenigingen zal digitaal worden rondgestuurd.
De UBO-regeling voor vzw’s (anti-witwas regeling) geldt voor alle vzw’s. Voor meer info zie:
https://financien.belgium.be/nl/ubo-register
Er zijn nu ook problemen in de Koutersite te Belsele. Een deel van de koer is daar verzakt en dat zorgt
voor hinder. De invoering van het Diftar-systeem voor ophaling huisvuil brengt extra werk met zich mee
voor de stedelijke diensten die voor alle stedelijke gebouwen een “afvalplan” moeten opstellen.
8. Interessante Culturele activiteiten
De geactualiseerde lijst activiteiten wordt rondgedeeld. Wie nog ander activiteiten wil doorgeven, kan
dit mailen naar cultuur@sint-niklaas.be graag met vermelding ‘opname longlist cultuurprijs’.
9. Varia
Er is een nota gepubliceerd waarin staat dat de uitleendienst van de provincie, momenteel gehuisvest
in de gebouwen van Interwaas in de Lamstraat, daar moet verdwijnen. Naar waar juist, is nog niet heel
duidelijk uit te maken. Er is sprake van “Waas grondgebied” en ook de Ster wordt als toekomstige plaats
aangegeven. Maar daar zijn momenteel nog geen verbouwingen gepland of aan de gang, dus ook hier
geen duidelijkheid. De CR pleit ervoor dat die uitleendienst in Sint-Niklaas behouden blijft. Ze zal
hieromtrent informatie inwinnen bij de nieuwe deputé en voormalig schepen van Cultuur Annemie
Charlier.
Er wordt aanbevolen om in de toekomst op uitnodigingen die worden rondgestuurd i.v.m. activiteiten
die doorgaan in de Zwijgershoeksite, musea, theater e.d. duidelijk aan te geven waar er parkeerplaatsen
te vinden zijn. Nu rijdt iedereen naar de parking van Zwijgershoek die quasi permanent volzet is, terwijl
op de parkings aan het station, quasi op dezelfde afstand, steeds plaatsen beschikbaar zijn. Overdekte
fietsenstallingen op deze locaties zouden een meerwaarde betekenen.
De CR heeft een uitnodiging gekregen voor de receptie n.a.v. 65ste huwelijksjubileum van het
echtpaar dat de drankwinkel De Clercq (hoek Zamanstraat/Ankerstraat) uitbaat.
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