
 

 

 

 

CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS 

 

VERSLAG cultuurraad 8 OKTOBER 2019 

 

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

Cris Bruelemans, Chris De Beer, Erik De Lathouwer, Marcella Piessens, Elke Buts, Jos 

Daems, , Jo De Cuyper en Maartje De Wilde. 
Verontschuldigd:  Vinciane Meert, Laureline Soubry, Karin Tavernier en Johan De Vos 

 
 

1. Goedkeuring vorig verslag dd 10-09-2019 

Onder punt 5:  
De schepen belooft dat dat studiebureau ook de mening van de veelgebruikers van de Salons zal 

gebruiken bij haar besluitvorming. Hier moet naast de veelgebruikers ook de cultuurraad bij vermeld 
worden. 

Onder punt 8: 
Dit punt wordt naar de volgende ‘vergdering’ verschoven. Moet uiteraard verg-a-dering worden. 

Na deze opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd 

 

2. STAVAZA werkgroep 50-jarig bestaan cultuurraad 
 

Er zijn momenteel 102 inschrijvingen voor de feestelijke zitting zodat de zaal wellicht goed gevuld zal 

zijn. De inschrijvingen worden donderdag 10-10 afgesloten. 
De pers moet nog uitgenodigd worden. Dit gebeurt via Elke. 

Een vergetelheid? De directeurs van beide academies, de bib en het CC zijn nog niet uitgenodigd. Dit 
zal zeker nog gebeuren. 

Aan de gastspreker (Karl Meersman) zal een fles Wase whisky worden overhandigd. Dit is een primeur 

want nog maar pas op de markt. De distillerie bevindt zich in Stekene. Voorzitter zal fles aankopen. 
Er zullen in totaal 22 muzikanten optreden. Er zullen 25 bonnen van 5 Euro bij Cremerie Foubert 

aangekocht worden. 
De folders zullen bij het buitengaan worden uitgereikt aan de trappen door Jo De Cuyper, Kris Boel en 

Dirk Verlaeckt. 

Marcella zal nog met Vinciane contact opnemen om zeker te zijn dat de repetitie met de muzikanten 
geregeld is bij de bodes. 

Het protocol zal door Sarah Ruythoorn worden geleid. Zij zal zorgen voor de voorbehouden plaatsen. 
Ook de huidige bestuursleden krijgen een voorbehouden plaats op rij 4. Tot daar de feestelijke zitting. 

 
De werkgroep zat op 02-10 samen met de schepen en Rik Van Daele om het verdere verloop van de 

viering te bespreken. Heikel punt blijft het budget. Om toch zoveel mogelijk geld voor de slothappening 

vrij te maken zal de uitreiking van de Cultuurprijzen niet in de stadsschouwburg plaats hebben, maar wel 
op de dag van het slotevenement zelf. Hierdoor kan het budget voor deze uitreiking gebruikt worden bij 

het slotevenement. De uitreiking van de Cultuurprijzen zou in de namiddag kunnen plaats vinden op het 
stadhuis, waar dan ook de oud-bestuursleden in de bloemetjes worden gezet. 

Voor de feestelijke zitting was een budget van 1.500 Euro voorzien. Maar zoveel onkosten hebben we 

niet. We kunnen met de rest van dat geld dus nu al de nieuwe cultuurprijzen aankopen (bv etsen), maar 
dan moet dat wel nog dit jaar gebeuren. 

 



  Dat slotevenement zal plaats hebben op zondag 17-05 en loopt samen met 3 andere initiatieven, 

Lekker Lokaal, Dag van het Park en de Lentemarkt. Het wordt nu zaak om zo snel mogelijk met de 
bevoegde schepenen en diensten die deze zaken organiseren, samen te zitten om te zien wat er qua 

budget mogelijk is. Er werd ook meegegeven dat op zaterdag 16 mei het Eurovisie songfestival (met 
hopelijk ook Hooverphonic) plaatsvindt. Mss. ook een opportuniteit voor 17-05-2020 (podium / groot 

scherm?). 

Wat betreft de overschotten op het cultuurbudget die vroeger naar ACCSI werden overgezet.  Daar 
schiet eigenlijk niets meer van over, dus daar is niets meer te vangen. 

 
Hierop aansluitend meldt Jo De Cuyper dat op het laatste DB van ACCSI de toekomstige manier van 

budgettering werd besproken. Er zal meer transparantie worden nagestreefd in de werkingsmiddelen van 
het CC. Zo wordt bv. de verhuur van de gebouwen die niet tot het CC behoren overgedragen aan de 

dienst OCV (Elke). Blijft dus alleen in de vzw ACCSI de Stadsschouwburg en het Museumtheater over. Er 

wordt ook bij het CC besloten om de 2 euro administratiekosten niet meer apart aan te rekenen, maar te 
integreren in de ticketprijs. 

 
Er zou ook in het CC geëxperimenteerd worden met verschillende prijsklassen. Dit zou eerst worden 

toegepast bij de programmatie van humor, omdat die voorstellingen praktisch steeds uitverkocht zijn. 

Door verschillende ticketprijzen te hanteren loopt men wel het risico dat men bij niet-uitverkochte 
voorstellingen met lege stoelen blijft te zitten. Ook is het niet evident om de “beste stoelen” aan te 

duiden, voor dans situeren zich die elders dan voor toneel of concerten enz. 
 

Om het verdere verloop van de activiteiten rond 50 jaar CR en de tweede brochure die in januari moet 
klaar zijn verder in goede banen te leiden worden 2 werkgroepen opgericht.  

De eerste focust op de brochure, dus teksten, lay-out e.d. Leden: Maartje, Cris, Marcella en Karin. 

Misschien opportuun om ook Laureline hierbij te betrekken vanwege eventuele promotie via sociale 
media. 

Tweede werkgroep voor opvolging activiteiten bestaat uit Erik, Dirk Verlaeckt, Cris en Marcella.  
 

 

3. Activiteiten voor oud-bestuursleden 50 jaar CR / Avond van de cultuurprijzen 

Dit werd grotendeels al in het vorig punt behandeld.  

Door de uitreiking van de cultuurprijzen naar 17-05 te verplaatsen geeft het ons meer ruimte tussen de 

jurering en de dag zelf om alles te organiseren. Wat de jury betreft gaan we, naast de leden van de CR 
uiteraard, dezelfde mensen als vorig jaar aanschrijven om in de jury te zetelen. 

De werkgroep die deze activiteit zal organiseren/opvolgen bestaat uit voorzitter, secretaris, Jo en 

Marcella.    

 
 

4. Longlist activiteiten  

Er wordt beslist dat er op voorhand geen activiteiten uit de longlist zullen geschrapt worden. Zo vermijden 

we enige vorm van vooringenomenheid/censuur tegenover de jury en bovendien zullen die activiteiten die 
niet interessant genoeg zouden blijken te zijn, automatische door de jurering worden achteruitgezet. 

 
 

5. Aandachtspunten CR 2019 - 2024 

Nadat het eerste jaar bijna volledig werd opgeslorpt door de viering 50 jaar CR is het hoog tijd dat vanaf 

2020 werk wordt gemaakt van de aandachtpunten die we zelf in ons memorandum naar het beleid toe als 
belangrijk hebben vermeld. 



Een eerste punt is de toepassing van de erkenningsprocedure, zoals in het nieuw subsidiereglement is 

opgenomen. Dus alle verenigingen zullen de revue passeren. Een SWOT analyse van elke vereniging moet 
ons in staat stellen om te zien of die vereniging nog steeds aan de erkenningsvoorwaarden voldoen. 

Tweede aandachtspunt wordt het vernieuwde Heymanplein en wat dat betekent voor de bib. GECORO 

heeft een ruimtelijk plan opgemaakt voor de periode 2018-2021. Bart Van Lokeren, stadsarchitect, zal op 

vergadering van 10 december worden uitgenodigd om dit plan te verduidelijken zodat we daarna via een 
debat tot een advies kunnen komen vanuit de CR wat die heraanleg / nieuwe bib betreft. 

Andere aandachtspunten: toekomst de Salons, werking ACCSI en toekomst van het IEC. Dit laatste zou in 

de loop van 2020 zeker aan bod moeten komen. 

Verder moeten we ook actief opvolgen wat er gebeurt met de adviezen die de CR verstrekt. Ook het van 

nabij opvolgen van de situatie rond het vrijwilligerswerk in het middenveld moet aandacht krijgen. Dit 
staat zeer hard onder druk. 

Werk maken van het definiëren en het verwoorden van de ambitie bij de symbiose tussen cultuur en 

onderwijs. 

 
 

6. Kwaliteit “uit in Sint-Niklaas”. Toelichting diverse adviesraden 

De CR hoopt dat in de toekomst de kwaliteit van het geleverde werk in de gedrukte versie van de 

“UIT-krant” drastisch verbetert. Teveel foute informatie sluipt er in bijna elke editie. Er werd onlangs een 
redactieraad opgericht. Dit zou moeten bijdragen tot het voorkomen van die hinderlijke desinformatie.  

Wat adviesraden betreft komt de adviesraad van d’ Academie podium op 10-10 samen. De geplande 

museumcommissie is verplaatst en van de bibcommissie is nog geen komende vergaderdatum gekend. 

De inspiratiedag over het nieuw decreet bovenlokaal cultuurwerk heeft nog eens aangetoond dat het 

voor lokale (amateur)verenigingen helemaal niet evident zal zijn om hiervoor een project(subsidie) 

goedgekeurd te zien. Van de 148 ingediende projecten zijn er amper 27 weerhouden (vooral professionele 
instellingen). 

Zie: https://www.defederatie.org/nieuwsberichten-over-lokaal-en-regionaal-cultuurbeleid/minder-dan-
1-op-4-haalt-eindmeet-bij-eerste-ronde-bovenlokale-cultuurprojecten 

 

 
7. Punten vanuit OCV (ondersteuning cultuur en vrije tijd) 

In Balance vzw wordt pas in december uitgenodigd voor hun erkenningsaanvraag, omwille van de 

reeds drukke agenda in november (o.a. toelichting Meerjarenplanning door de schepen). 

Wat de nieuwe UBO-regeling betreft is er nogmaals een uitstel verleend tot 31-12-2019. Vanuit het 

OCV wil men nog eens een infosessie houden. Die zal doorgaan op 28-11 om 20u. 

Er is een aanvraag voor een CD-voorstelling binnengekomen. Op 14-12 om 19u stelt Bart Verstraeten 

zijn nieuwe CD voor ‘Perpeteum Mobile’. Hij zal daar zelf enkele fragmenten uit die CD spelen. Die 
aanvraag krijgt een gunstig advies. 

Elke meldt dat nog 2 bestuursleden hun bullets voor Google drive dienen door te geven.   

 

 
 

 

https://www.defederatie.org/nieuwsberichten-over-lokaal-en-regionaal-cultuurbeleid/minder-dan-1-op-4-haalt-eindmeet-bij-eerste-ronde-bovenlokale-cultuurprojecten
https://www.defederatie.org/nieuwsberichten-over-lokaal-en-regionaal-cultuurbeleid/minder-dan-1-op-4-haalt-eindmeet-bij-eerste-ronde-bovenlokale-cultuurprojecten


8. Aanzet opmaal lijst met “Landelijke of sectoroverschrijdende acties, themaweken of –

dagen 2020” 

Lijst wordt in bijlage toegevoegd. Nieuwkomer is de Week van de verdraagzaamheid van 20-03 tot 04-04 
en uiteraard ook de activiteiten die in het kader van 50 jaar CR worden erkend. 

Het thema voor Open Monumentendag 2020 is bloemen.  

Volgend jaar is er ook het Landjuweel dat naar Sint-Niklaas komt (04 tot 08-11). Alle 

amateurtheaterproducties - ook jongerenproducties - die tussen 21 mei 2019 en 24 mei 2020 in 
Vlaanderen en Brussel gespeeld werden/worden, komen in aanmerking om deel te nemen aan de 

evaluatiefase. Zie ook: https://www.opendoek.be/landjuweel/2020 

Naar aanleiding daarvan wordt er door een studente verder onderzoek gedaan naar de geschiedenis van 

de rederijkerskamers, inzonderheid “De Goudbloem”. Er is bij de KOKW een origineel tekstdeel (met 
regieaanwijzingen) gevonden van een toneelwerk “Genoveva”. Het idee rijpt om stukken uit dit werk, in 

samenwerking met de scholen, in 2020 terug op te voeren. Eerstdaags zal hiervoor een startvergadering 
worden samengeroepen waarna alles wellicht een concretere vorm kan aannemen. 

 
 

9. Varia 

 
Archipel gaat volgend jaar door op 16 en 17-10. 

 
Wat betreft de diverse activiteiten die in het kader van 50 jaar CR doorgaan zou het toch wenselijk zijn 

dat daar iemand van de CR op aanwezig is. Uiteraard moet hij/zij dan wel de organisatoren laten weten 

dat ze komen als vertegenwoordiger van de CR. Elke zal hiervoor een lijst doorsturen waarop men dan 
kan aanduiden wie welke activiteit bijwoont. 

 
Het voorstel om een roll-up banner of beachvlag te laten maken met logo 50 jaar CR wordt aangenomen. 

Elke zal zien of er nog iets kan geleverd worden voor de feestelijke zitting. Die roll-up 
banners/beachvlag(gen) kunnen dan aan de organisatoren van de activiteiten worden uitgeleend. 

Beachvlaggen zijn goedkoper maar een roll-upbanner is handiger te stockeren/vervoeren. 

 
Vormingplus organiseert in december 2 workshops rond “overtuigend leren presenteren”. Die zal 

uitmonden in een Speaker’s Corner op de donderdagse markt van 6 februari 2020. 
 

Verantwoordelijke van toneelgroep Tijl had gemeld dat de rekening van een deelraad in juni nog niet was 

betaald. Dit bleek om een misverstand te gaan. Een rekening was wel degelijk betaald, maar het bleek die 
van de deelraad erfgoed / beeldende kunst te zijn, die ook in die periode was doorgegaan. Bestelbon is 

gemaakt en bedrag is nu gestort. 
 

 

 
Namens de stedelijke cultuurraad 

 
 

Dirk Verlaeckt        Jack van Peer 
secretaris        voorzitter 

https://www.opendoek.be/landjuweel/2020

