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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER D.D 14/09/2020

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

A) Goedkeuring verslag
-

Piet stond niet vermeld als aanwezig in het verslag van juni. Dit wordt aangepast.

-

Yvan heeft omwille van persoonlijke omstandigheden zijn ontslag ingediend bij de Raad van beheer. De
raad bedankt hem voor zijn inzet voor de cultuurraad.

-

Het verslag wordt goedgekeurd.

B) Evaluatie 11-juliviering
De reacties zijn algemeen positief over de organisatie:
-

Aangename spreker, al was het onderwerp niet echt in de sfeer van een 11-juli-viering. Er hadden
meer linken kunnen gelegd worden met de feestdag.

-

Ongeveer 50 personen aanwezig.

-

Alles verliep vlot.

-

Er was geen echt gemis dat er geen muzikaal gedeelte was nadien. Mensen waren blij dat er
drankgelegenheid was.

Er kan gekeken worden om volgend jaar de formule toch eens aan te passen, cf. cultuurmarkt met optredens
plaatselijke verenigingen of jong talent. Een idee dat naar voren komt is om naast de Juliaan Claerhout-prijs,
waar slechts 1 persoon/vereniging in de kijker kan gezet worden, ook kleine attenties uit te delen voor wie
20/25/… jaar in een vereniging zit. Er dient gekeken te worden voor een goede datum die mogelijk los staat van
11-juliviering. Indien dit initiatief doorgaat, moet wel verwacht worden dat er bij de eerste edities veel
attenties moeten voorzien worden (inhaalmanoeuvre).
Er dient ook gekeken te worden voor nieuwe beeldjes voor de Juliaan Claerhout-prijs. Misschien dienen we
eerst te vragen aan de kunstenaar Jan Leenknegt of er nieuwe kunnen gemaakt worden + kostprijs. Frederik
stelt de vraag voor 3 stuks.

C) Subsidiereglement G-sport
Het subsidiereglement G-sport is ten voordele van verenigingen die sport voor mindervaliden willen organiseren.
Aangezien in theorie ook jeugd- en cultuurverenigingen dit kunnen opstarten, wordt er op dit reglement ook
advies gevraagd aan de cultuurraad.
Er zijn hier € 2.000 subsidies voor voorzien. € 1.000 voor alle verenigingen die opstarten in een jaar, € 1.000 te
verdelen over de ledenaantallen. Er wordt wel gevraagd of dit enkel is voor verenigingen die opstarten, of puur
voor alle verenigingen? (Ter info: de eerste schijf van € 1.000 is inderdaad enkel voor opstartende
verenigingen).
Positief advies mits opgeven volgende bemerkingen:
-

Kan er in Artikel 2 uitgelegd worden wat de voorwaarden zijn om een G-sportvereniging te worden is
ipv enkel verwijzen naar algemeen erkenningsreglement?

-

Krijgen sommige verenigingen dan dubbele subsidies?

D) Reglement herbruikbare bekers
Positief advies mits opgeven volgende bemerkingen:
-

Het zou handiger zijn indien de bekers standaard in Wielsbeke konden opgehaald worden. Kunnen ze
opgehaald worden in loods van Wielsbeke samen met ander uitleenmateriaal?

-

Hoeveel zijn de transportkosten? Misschien kan een vast tarief afgesproken worden voor verenigingen
bij levering loods. Zo is het klaar en duidelijk voor iedereen.

-

Kan er stock naar Wielsbeke gebracht worden?

E)

Erkennings- en subsidieformulieren 2020

Sven overloopt de stand van zaken. De erkenningsformulieren zijn klaar en er is positief advies van de
cultuurraad. Voor de regeling rond de subsidies zitten Sven en Frederik samen.

F)

Coronamaatregelen & heropstart verenigingen: stand van zaken

De draaiboeken voor de heropstart van de verenigingen komen binnen. Het is echter voor de verenigingen
soms niet duidelijk wat er dient te gebeuren. Een extra communicatie is hiervoor aangewezen.
Er worden stilaan meer zalen vrijgegeven voor verhuur, elke zaal met zijn eigen maximum bezetting. Voor wie
een activiteit in Den Aert of OC Leieland (foyer of eventhall) wil organiseren, dient een extra draaiboek binnen
te brengen bij de cultuurdienst. Er wordt op gewezen dat een vereniging heropstarten zonder draaiboek niet
mag.

G) Verdeling subsidies Vlaamse regering
Er kwam weinig reactie op de vraag naar invloed corona op de werking van onze verenigingen. De info zelf is
ook per vereniging zo verschillend waardoor een rode draad moeilijk te vinden is.
Nu werd enkel aan verenigingen gevraagd naar verloren inkomsten, maar misschien hadden onkosten ook
moeten gevraagd worden.
De vraag moet zijn: heb je verlies aan corona? Of hoeveel rijker ben je er niet van geworden?

Sommige verenigingen kunnen weer heropstarten, anderen niet. Sommigen zijn nu krap in kas, andere niet.
Voorstel om een vragenlijst op te stellen die kan doorgegeven worden aan de verenigingen:
Welke activiteiten geschrapt waar je winst zou uithalen?
Welke inkomsten heb je niet gekregen?
Welke inkomsten ben je mislopen die niet gelinkt zijn aan een activiteit bv. sponsoring…?
Hoeveel kosten heb je meestal?
Hoeveel winst mis je?
Welke kosten zijn er al gemaakt?
Zijn deze geannuleerde activiteiten vervangen door andere activiteiten? Zoja, wat hebben deze activiteiten
opgebracht?
Welke activiteiten zijn weggevallen die anders verlieslatend zijn?
Welke extra kosten heb je voor de coronamaatregelen?
Op basis hiervan al wordt bekeken of het volledige bedrag van € 10.000 of enkel een eerste schijf van € 5.000
wordt verdeeld. In laatste geval kan de vraag opnieuw gesteld worden in januari 2021 voor de verdeling van de
andere € 5.000.

H) Cultuurabonnement OC Leieland
Sven overloopt de stand van zaken van de cultuurprogrammatie. Wegens de COVID-maatregelen is de lezing van
Wouter Deboot volzet en werd de voorstelling van Sien Eggers verplaatst naar CC De Schakel.
Tijdens de voorstellingen in OC Leieland gelden volgende maatregelen:
-

2 stoelen vrij naast elke bubbel

-

Elke 2de rij wordt afgesloten

-

In bubbels wordt er in en uit de zaal gegaan

-

Drank na de voorstelling kan voordien besteld worden, waarna bezoekers na de voorstelling op een
doorgegeven tafel hun drank kunnen vinden. Nadien kan er nog extra besteld worden.

I)

Varia

Op volgende vergadering wordt best bekeken wat er met de Algemene Vergadering en het reglement rond
projectsubsidies dient te gebeuren.

De volgende vergadering vindt plaats op maandag 5 oktober 2020.

