GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD WIELSBEKE
p.a. Sociaal Huis, Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke
Tel: 056/67.32.70
cultuur@wielsbeke.be

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER D.D 11/05/2020

Aanwezig: Frederik, Daisy, Sven, Trees, Luc, Piet, José, John
Verontschuldigd: Nancy, Maria, Annie, Yvan
Afwezig:

A) Goedkeuring verslag
Verslag is goedgekeurd.
B) Organisatie 11-juliviering
-

Op dit moment is weinig geweten wat wel of niet zal mogen in juli.

-

Gemiddeld hebben wij een opkomst van 50 personen. Op dit aantal zou social distancing kunnen
uitgevoerd worden.

-

De Campagne ‘Vlaanderen Feest’ is wel geannuleerd, wat inhoudt dat we hier geen subsidies van zullen
krijgen.

-

In Waregem wordt een kleine ceremonie georganiseerd, zonder publiek.

-

Desnoods kan het georganiseerd worden zonder mogelijkheid tot gebruik drank.

-

Er wordt gevraagd of er al een onderscheid is tussen kleine en grote evenementen. Dit is op heden door
het bestuur nog niet beslist.

-

Voorstel om de beslissing pas te nemen op de vergadering van 8 juni. Sowieso zullen we de
uitnodigingen dit jaar enkel digitaal versturen en dan pas na 8 juni. Sven kijkt voor ontwerp en
contacteert spreker of deze akkoord is met beslissing na 8 juni. Indien we annuleren zou de spreker
kunnen geboekt worden voor de editie van 2021 maar met vraag om de voordracht dan iets korter te
houden (aangezien er dan ook uitreiking van de Juliaan Claerhout-prijs gepland staat).

C)

Subsidieformulieren + impact corona-crisis hierop + impact corona op verenigingen

-

Intussen zijn er al 8 formulieren ingediend.

-

Maar wat doen we met de activiteiten die niet konden doorgaan? Er zal worden gevraagd aan de
verenigingen om de subsidieformulieren in te vullen incl. de geannuleerde activiteiten.

-

Daisy meldt dat het schepencollege eraan denkt om het gemiddelde van de subsidies van de afgelopen
3 jaar te nemen voor dit jaar.

-

Is het nog nuttig de subsidieformulieren in te vullen? Ja, we hebben de actuele gegevens nodig voor de
jaarlijkse erkenning.

-

Het idee wordt naar voor gebracht om slechts 80 procent van het jaarlijks bedrag te gebruiken voor de
normale subsidieronde en de resterende 20 te gebruiken als extra steun aan verenigingen die het meest
getroffen zijn.

-

Daisy meldt dat voor het schepencollege de subsidieverdeling voor alle verenigingen van de gemeente
op dezelfde criteria moet gebaseerd.

-

Er zal een email gestuurd naar de verenigingen met volgende vragen :
o

Welke activiteiten zijn niet kunnen doorgaan en wat zijn de financiële effecten hiervan?

o

Welke kosten die gedaan zijn, zijn niet te recupereren?

-

Deze vraagstelling kan dan herhaald worden in het najaar.

-

De verenigingen blijven wel toekomstplannen hebben: het volgend werkjaar wordt vaak nu al gepland.
Ook het cultuurseizoen van OC Leieland ligt al vast.

-

Er wordt voorgesteld om als cultuurraad een extra informatiekanaal op te starten, maar aangezien alles
wekelijks verandert is dit mogelijk teveel. Ook krijgen verenigingen vaak al info via hun
koepelorganisatie. Misschien kan wel de boodschap gegeven worden dat wie twijfelt, altijd contact kan
opnemen met de cultuurdienst.

-

Er kan mogelijk gekeken worden voor een gecentraliseerde kalender. Verenigingen zullen geannuleerde
activiteiten misschien willen hernemen, waardoor meerdere activiteiten op dezelfde dag kunnen vallen.
Maar dan dienen de verenigingen dit wel telkens door te geven aan de cultuurdienst. Vraag is echter of
deze kalender een toegevoegde waarde zal hebben als promotiekanaal naast alle bestaande media.
Sven vraagt alvast na wat de kost zou zijn van de verdeling van zo’n kalender of als extra pagina in de
gemeentelijke infokrant.

-

Misschien kan er een cultuurmarkt georganiseerd worden?

D) Varia
-

Er is nog geen beslissing genomen of en wanneer het zomerterras aan het André Demedtshuis zal
openen.

