
 

 

 

 

CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS 

 

VERSLAG cultuurraad 12 MAART 2019 

 

Aanwezig :  Jack van Peer, Ronny De Mulder, Dirk Verlaeckt, Elke Buts, Kris Boel, Dirk Vergult, 

Marcella Piessens, Chris De Beer, Vinciane Meert, Jo De Cuyper, Erik De Lathouwer, Maartje 

De Wilde, Laureline Soubry, Karin Tavernier, Jos Daems en schepen Filip Baeyens 
Verontschuldigd:  Cris Bruelemans en Johan De Vos 

 
 

1. Goedkeuring vorig verslag dd 04-02-2019 

Bij punt 6. In de werkgroep die de terugkoppeling van de adviesraden naar CR onder de loupe gaat 
nemen, moet Dirk Vergult toegevoegd worden. 

 
Daarna wordt het verslag verder goedgekeurd. 

 

2. Evaluatie Avond van de Cultuurprijs. 

 
Er is de opmerking die naar de voorzitter werd gestuurd door dhr H. Cole die vond dat er niet genoeg 

aandacht was besteed aan (of niet lang genoeg werd stilgestaan bij) het overlijden van Daan Anthuenis 
en het afscheid van de stadsbeiaardier Jos D’Hollander. Dit was ook niet het oorspronkelijke opzet. De Vz 

heeft hem in die zin ook geantwoord. 

 
Over het algemeen werd deze editie als geslaagd ervaren. Enkele opmerkingen om mee te nemen 

naar eventuele volgende editie: 
- Duidelijkere regie/ontbreken eigenlijke regisseur. Geheel was overgenomen van vorig jaar met toen 

de harmonieën als muzikaal intermezzo. Dat vereiste duidelijk minder regie dan met de 8 koren van deze 

keer. Bernard had alles wel geregeld, maar er ontbrak wat overzicht over het geheel. Zo hadden bv. de 
kinderkoren niet zo lang op het podium hoeven te blijven zitten zonder iets te doen. Of dit met meer 

professionelere regie beter zou zijn verlopen, wordt betwijfeld gezien de ervaring hiermee in het verleden.  
- Het beeld had gedurende de hele avond op een prominente plaats op het podium moeten staan. 

- Er had spreektijd voor alle winnaars moeten zijn, hoewel ook hier in het verleden al duidelijk is 

gebleken dat niet iedereen even welbespraakt is op zulke momenten. 
- Moeten we ook eens niet nadenken om buiten de verenigingswereld te denken? Ook wat het publiek 

betreft. De Avond is tot nader order nog steeds een organisatie van de CR die ook nog wel de spreekbuis 
blijft van de aangesloten verenigingen. Dit in tegenstelling tot de aanstelling van de Culturele 

ambassadeur, die door het stadsbestuur wordt aangesteld. Kunnen deze 2 zaken niet worden 
gecombineerd? 

- Waarom (nog) een overkoepelende Cultuurprijs, gekozen uit de ‘genomineerden’ uit diverse 

disciplines, wat op zich al een moeilijke vergelijkingsoefening is.  Dat gebeurt op Oscar’s e.d. 
prijsuitreikingen toch ook niet? 

- Er moet wel uitgekeken worden naar een alternatief voor de samenstelling van filmfragmenten door 
leden van Close-up. Een frissere, jongere aanpak is hier wel op zijn plaats. Hoewel hierbij de korte 

periode (en de beperkte kostprijs van 125 euro / film) waarbinnen die filmpjes moeten gemaakt worden, 

een niet onbelangrijke factor is. 



 - Er was na de editie van vorig jaar al afgesproken dat alleen plaatsen zouden voorbehouden worden 

voor gemeenteraadsleden/juryleden die hun aanwezigheid bevestigd hadden. Dit is echter niet gebeurd 
zodat er weer (onaangename) lege plaatsen waren vooraan in de zaal. 

- Genodigden zonder inkomkaart hadden ook geen drankje achteraf, aangezien die kaart als 
consumptiebon diende. Daarom het voorstel om het programmaboek dat voor de aanvang wordt 

uitgedeeld, hiervoor te gebruiken.  

 

3. Verslag werkgroepen. 

3.1. Het voorstel van de werkgroep ‘50 jaar CR’ wordt via powerpoint getoond (zie bijlage). De 

feestelijkheden zouden over een periode lopen van november 2019 (academische zitting) naar een 
feestweekend met één gezamenlijk slotmoment in het voorjaar 2020. Reden hiervoor is dat het 

tijdsbestek te kort is om zoiets nog dit jaar op poten te zetten (jaarprogramma verenigingen, 
cultuurcentrum en de stadsevenementen liggen nu al vast).  Bedoeling is dat de verenigingen actief 

deelnemen en door hun (hopelijk verrassende) programmatie/locatie een groot publiek kunnen bereiken. 

Uiteraard moet hiervoor een budget voorzien worden en hoopt men dat hiervoor ook met de bestaande 

cultuurinstellingen kan samengewerkt worden. Ook met het voorjaar van 2020 als streefdatum moet 
dringend met dit overleg gestart worden. Het zou ideaal zijn (qua publiciteit/budget) als we voor dat 

feestweekend bij een bestaande activiteit kunnen aansluiten. 

Ter vergadering wordt ook de suggestie overgemaakt om eventueel iets te doen met de prijswinnaars van 

alle ‘avond van de cultuurprijs’-edities en/of het in kaart te brengen waar de huidige beelden nu 
verblijven. 

3.2. Werkgroep terugkoppeling adviesraden (zie bijlage). Deze werkgroep vindt het belangrijk dat CR niet 

alleen in cultuurgerelateerde adviescommisie hoort. Het is ook vreemd dat in al die commissies er geen 

enkele van feestelijkheden/evenementen terug te vinden is. 

Naar analogie van onze eigen vergaderingen (DB, CR) en verslagen daarrond wordt ook voor de andere 

advies- en beheersorganen een planning rond communicatie opgesteld. Communicatie zowel omtrent 
agendapunten/verslagen van deze raden en commissies zelf als naar de CR zelf toe. Heikel punt in deze 

planning is dat dat niet elke culturele instelling er zulk een strikte planning qua verslagen/agenda op na 
houdt, zodat hierdoor één en ander wat kan mislopen of vertragen. Er wordt voorgesteld deze werkwijze 

na 2 jaar te evalueren en eventueel bij te sturen.   

3.3. Achtergrond bestuursleden. Dit punt wordt naar volgende vergadering in april verschoven. 

 

4. Beleidsvisie van de Cultuurschepen en gevolg memorandum  

Om de beleidsvisie rond cultuur toe te lichten heeft CR de schepen van Cultuur Filip Baeyens uitgenodigd. 

In tegenstelling tot het (gedetailleerde) witboek van de vorige legislatuur heeft men nu gekozen voor een 

algemener beleidsprogramma. Het somt de ambities op die het stadsbestuur deze legislatuur wil 
realiseren.  

Deze ambities bevat weinig concreets. Het zet de grote lijnen uit en deze visie kan niet meer 

geamendeerd worden. Er worden wel participatiemomenten voorzien waarop de bevolking kan voorstellen 

hoe ze die ambities willen gerealiseerd zien. Communicatie rond deze aanpak wordt zeer cruciaal. 

De schepen geeft omstandig toelichting rond de punten die het cultuurbeleid van de stad zullen 
beïnvloeden. Bedenkingen/opmerkingen hierover worden bij de voorzitter verwacht tegen het volgende 

DB (26 maart). Die zal die opmerkingen bundelen en agenderen zodat het debat hierover op de volgende 

vergadering CR kan gevoerd worden.  



De schepen brengt ook de werking van de adviesraden ter sprake. Het stadsbestuur vindt dat deze raden 

hun werking/samenstelling onder de loupe moeten nemen. Hij neemt hiervoor de sportraad als voorbeeld. 
(zie ook vorige verslag). Het bestuur wil hiervoor externen aanstellen om de adviesraden hierin te 

begeleiden. De CR staat hieromtrent zeker niet weigerachtig, maar merkt wel op dat zij dit traject de 
vorige legislatuur al heeft gedaan met o.a. het herzien van haar statuten en structuren EN het aanstellen 

van (1/3) experten in de CR als resultaat.    

Meer informatie over het beleidsprogramma, het participatietraject en het programma zelf kan je hier 
terugvinden: https://www.sint-niklaas.be/actueel/samen-maken-we-de-stad-van-morgen  

 

5. Problematiek einde provinciale ondersteuning podiumkunsten 

Vlamo (de koepelorganisatie van instrumentale amateurmuziek) heeft haar leden een document 

toegestuurd waarin deze problematiek wordt uitgelegd. In die tekst staat dus dat alle middelen van de 
provincies aangaande deze materie naar het Vlaamse niveau worden overgebracht. Concreet betekent dit 

dat de 421 verenigingen die nu nog die provinciale subsidies ontvangen vanaf 2020 die toelage zien 

wegvallen. Dit geld zal worden gebruikt om bovenlokale initiatieven te ondersteunen. 

In het artikel staat ook te lezen. 
“Een deel van de provinciale cultuurmiddelen werd door de Vlaamse overheid ook overgeheveld naar 
de gemeentefondsen. Het nadeel is dat deze middelen niet geoormerkt werden, waardoor ze voor 
allerlei doeleinden kunnen ingezet worden. Het is dus heel belangrijk dat je je schepen van cultuur 
aanspreekt over deze middelen. De gemeenten kregen extra middelen en de orkesten kunnen daar 
aanspraak op maken. Ga dus zo snel mogelijk het gesprek aan met je (kersverse?) schepen van 

cultuur, bespreek jullie noden en bekijk hoe jullie samen het culturele leven in de gemeente kunnen 
versterken.”   

Deze stelling wordt door de schepen ontkend. Er is via het gemeentefonds geen extra geld hiervoor 

voorzien.  

Vorig jaar heeft Rik Van Daele een inventaris omtrent deze provinciale subsidieregeling opgemaakt. Er zal 

bij hem nagegaan worden wie hierdoor getroffen wordt en over welke bedragen het concreet gaat. De 
schepen erkent dat er verschillende verenigingen/organisaties door deze maatregel getroffen worden, 

maar vreest dat de aanpak van deze problematiek een heel delicate oefening zal worden.   

 

6. Punten vanuit OCV (dienst ondersteuning cultuur en vrije tijd) 

Subsidie boekvoorstelling van Johan De Vos krijgt positief advies.  

Erkenningsaanvraag “Treffen XP”. Hoewel er qua doelstelling geen enkel probleem is tot erkenning, 

heeft de CR haar bedenkingen wat structuur, of beter het gebrek eraan, betreft. Hoewel het nog een 

jonge vereniging is, moet die zeker versterkt worden en ook de communicatie naar buitenaf moet beter. 
Deze vereniging opereert voornamelijk in Sinaai, maar is daar zelfs niet gekend bij de dorpsraad.  

Deze aanbevelingen zullen aan de vereniging worden meegegeven.  Via de werkingsdossiers zal dit 

ook worden opgevolgd. En dus krijgt deze aanvraag ook een positief advies. De voorzitter meldt eveneens 

de ambitie van de cultuurraad om in 2021 alle erkende verenigingen nog eens grondig door te nemen 
(bekijken of zij nog steeds aan de gestelde voorwaarden voldoen) en deze waar nodig uit te nodigen op 

gesprek. 

Infrastructuursubsidies. Vorig jaar kregen de dossiers van “De Kunstvrienden” net als “CC De 

Vlasbloem” een positief advies mee. Maar toen waren er geen budgetten meer over voor dat jaar, dus 
werden die dossiers naar dit jaar uitgesteld. Het gaat hier over een bedrag van 7.440 euro voor “De 

Kunstvrienden” en ca 900 euro voor “De Vlasbloem”. 

https://www.sint-niklaas.be/actueel/samen-maken-we-de-stad-van-morgen


De nieuwe UBO-regeling voor vzw’s die begin dit jaar in voege zou treden werd uitgesteld tot 

september dit jaar. UBO staat voor “Ultimate Benificairy Owner” en is een register tot voorkoming van 
witwassen van geld/ financiering terrorisme. Voor vzw’s zijn dat hoofdzakelijk de leden van de raad van 

bestuur die in dit register worden opgenomen. Die registratie moet door de vzw zelf worden gedaan, 
hoewel al deze gevens al beschikbaar zijn. Iedere VZW moet nl. de samenstelling van de raad van bestuur 

in het staatsblad laten publiceren. 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  

De contactgegevens van de aangesloten verenigingen bij de CR. Op de website van de stad circuleert 
een (onleesbaar) pdf document met de nodige contactgegevens. Er wordt de schepen gevraagd of 

hieraan iets kan gedaan worden. OCV heeft wel een (leesbare) lijst met de gegevens van de leden van CR 

(zie bijlage). 

Welke contactgegevens van de vertegenwoordigers van de CR er uiteindelijk op de website moeten te 
lezen zijn (naam, email, telefoonnummer) wordt gekoppeld aan het uitgesteld agendapunt 3.3. 

Wat de subsidiedossiers betreft zijn er reeds een deel binnen, maar het overgrote deel nog niet. 

Hoewel er nog 19 dagen tot de deadline zijn, zal de dienst OVC een herinnering sturen naar iedere 

vereniging. 

Dienst OCV meldt dat er op Hemelvaartdagweekend geen (feest)materiaal meer kan worden 

uitgeleend. Dit komt hoofdzakelijk door de organisatie van de Special Olympics die dat weekend 
plaatsvinden in Sint-Niklaas en Beveren.  

De infrastructuurwerken in de basisscholen “De Droomballon” en “Gavertje 4” zijn van start gegaan. 

Een planning van de voorziene werken kan opgevraagd worden bij de dienst OCV. 

 

7. Problematiek van de interne en externe communicatielijnen CR 

Ook hier is er een directe link met agendapunt 3.3 en wordt ook dat verschoven naar de volgende 
vergadering. 

 

8. Terugkoppeling adviesraden 

 Nog niet alle adviesraden zijn volledig samengesteld. Dit gebeurt hoofdzakelijk in de 

gemeenteraad van deze maand. Van zodra een finaal overzicht beschikbaar is, zal het aan dit bestuur 
bezorgd worden. Reeds gekende data zijn: academieraad SASK op 19/03; beheersommissie SOB (Bib) op 

25/3; AV ACCSI vzw installatievergadering op 28/3 en commissie toerisme op 1/04. 

 

9. 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’. 

 

 

https://financien.belgium.be/nl/ubo-register
mailto:cultuur@sint-niklaas.be


10. Varia 

Uit een mail die R. De Mulder kreeg vanuit de provincie blijkt dat iedereen het er over eens is dat de 

provinciale uitleendienst in Sint-Niklaas zal blijven. Ook de schepen bevestigt dit. Een optie is idd een 
nieuwbouw aan recreatieoord “De Ster” maar dat kan bv. ook het Techniekhuis worden in het 

industriepark. 

De kwaliteit van verspreiding externe communicatie werd reeds in punt 6 behandeld. 

Het samenbrengen van de adviesraden. Ook in de vorige legislatuur heeft de CR geijverd om een 

overleg te organiseren met de andere adviesraden, maar dat is tot nu toe dode letter gebleven. De CR 

blijft hiervan zeker het nut inzien en hoopt dat hieromtrent vanuit het bestuur actie wordt ondernomen. 

Marcella heeft, zoals afgesproken, alle (ex)-leden van de CR die in de vorige legislatuur hebben 

gezeteld een bedanking toegestuurd. 

Er wordt beslist om de activiteiten die aangesloten verenigingen organiseren rond 75 jaar bevrijding op 
te nemen in de lijst van de landelijke dagen. Die lijst werd samengesteld en goedgekeurd door het college 

vooraleer er sprake was van dit intiatief. 

Dirk Vergult meldt dat de organisatie van het Davidsfonds op 19-03 rond de nacht van de geschiedenis 

niet doorgaat. 

Er wordt ook de aandacht gevestigd op het streetart-project met de distributiekasten gas/electriciteit. 

Momenteel zijn er reeds 6 beschilderd.  

Het Pijp-en Tabaksmuseum meldt dat het na de doorstart eind 2017 kortelings haar 3000’ste bezoeker 
mag verwachten. Een heel puik resultaat voor een klein museum dat op die korte tijd ook ver buiten de 

stadsgrenzen gekend is en dit mede dankzij de actieve (financiële) hulp van de CR bij die doorstart.  

Het gebruik van de projectie tijdens de vergadering wordt als een pluspunt ervaren. Tegelijkertijd 

wordt geopperd de verslagen te archiveren op een webplatform zoals bv google drive. Ook dit voorstel zit 
verweven met punt 3.3 en wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 

Namens de stedelijke cultuurraad 

 
 

 

Dirk Verlaeckt        Jack van Peer 
secretaris        voorzitter 

 
 

 

 
 

 
Bijlagen en linken bij dit verslag : 
- voorstel van de werkgroep ‘50 jaar CR’ 
- voorstel werkgroep terugkoppeling adviesraden 
- lijst contactgegevens bestuur cultuurraad (uitsluitend intern gebruik!) 
- longlist culturele activiteiten 
https://www.sint-niklaas.be/actueel/samen-maken-we-de-stad-van-morgen  
https://financien.belgium.be/nl/ubo-register  
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