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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER D.D 05/10/2020 

 

Aanwezig: Frederik, Daisy, Sven, Luc, Maria, José, Annie, John 

Verontschuldigd: Piet, Nancy 

Afwezig:  

 

A) Goedkeuring verslag 

Frederik heeft nog een mail gestuurd naar Yvan om hem te bedanken. Hij heeft ook contact opgenomen met Jan 

Leenknegt die offerte bezorgde van € 3000 voor 3 stuks voor de Juliaan Claerhouttrofee. Het duurt zeker 3 maand 

om klaar te krijgen. Er dient een brief opgesteld te worden naar schepencollege met de vraag of zij de kost op 

zich willen nemen.  

Sven maakt nog adviezen op reglementen op. 

Verslag goedgekeurd. 

B) Subsidieformulieren 

Frederik heeft de puntenverdeling van de voorbije twee jaar bekeken, alsook de huidige berekening voor dit 

jaar, opgesteld door de cultuurdienst.  Er werd een gemiddelde opgesteld van de voorbije drie jaar. Dit bedrag 

werd vergeleken met de huidige berekening voor seizoen 2019-2020. Veel verschil is er niet te merken, al zijn 

er wat verenigingen die dit jaar toch wat meer punten hebben gekregen ivm vorig jaar. Frederik is eerder 

geneigd om de bedragen uit te betalen zoals ze dit jaar zijn uitgerekend.  

De raad volgt deze beslissing. Er wordt dus betaald op basis van de gegevens van mei 2019 tot april 2020. 

C) Samenwerkingsovereenkomsten 

Er zijn geen aanvragen gekomen voor het reglement op de samenwerkingsverbanden. Mogelijk kan er 

gevraagd worden om het budget eenmalig over te zetten naar 2021? Sven maakt brief op. Er wordt wel 

opgemerkt dat als er in 2021 niet genoeg aanvragen zijn, het volledige bedrag niet moet uitgegeven worden als 

het niet nodig is.  

Er wordt geadviseerd om dit reglement, misschien samen met het nieuwe reglement op projectsubsidies, eens 

extra in de kijker zetten. Mogelijk kan beide budgetten samengevoegd worden.  

Wel opletten om te kijken of alles dient uit te geven. 

D) Relanceplan 

De ingevulde formulieren van de verenigingen worden overlopen. Hieronder de opmerkelijkste gegevens: 

- Cantalys stopt als vereniging. De leeftijd van de deelnemers werd te hoog en de coronacrisis was de 

laatste factor om deze beslissing te nemen.  



- JMA: Er wordt geen melding gemaakt van het feit dat er geen lesgevers dienen betaald te worden tijdens 

de lockdown. Sven vraagt na. 

- Neos Ooigem: Een groot aantal ontsmettingsmiddel werd gekocht. Sven vraagt na waarom. 

- Sint-Cecilia: Er wordt geen melding gemaakt van het feit dat de dirigent niet moest betaald worden 

tijdens de lockdown. Sven vraagt na. 

Uitgerekend zitten we nu aan € 30000 verliezen bij de verenigingen. Ongeveer slechts € 2000 aan kosten en extra 

coronakosten.  

Frederik en John bekijken samen nog eens alle gegevens, inclusief de extra informatie die Sven opvraagt.  

E) Algemene Vergadering 

Deze zal in 2 sessies plaatsvinden in zaal Den Aert op maandag 23 november 2020. Intussen al vastgelegd door 

Sven. De verenigingen zullen in 2 groepen gevraagd worden. Sven maakt hier voorstel opsplitsing voor. Er zal een 

sessie om 19u zijn, en 1 om 20u20. Sven maakt tegen volgende Rvb lijst met topics op. 

F) Reservatie zalen 

Er was onduidelijkheid wie welke zalen kon aanvragen. Dit overzicht, inclusief max. capaciteit zalen, is nu ook op 

de website te vinden. Dit overzicht wordt nog gemaild naar de verenigingen. 

Er wordt gevraagd of er ook bij bepaalde zalen kan gekeken worden om bepaalde activiteiten te verkiezen boven 

andere activiteiten bv. dat grotere activiteiten voorrang krijgen op vergaderingen in de eventhall van OC 

Leieland. Er wordt alvast al 1 op 1 gewerkt per aanvraag en soms wordt er gekeken om kleinere activiteiten te 

verplaatsen als een grotere activiteit op dezelfde locatie op hetzelfde moment zou kunnen plaatsvinden. 

G) Abonnement OC Leieland 

De cultuurraad kreeg de vraag om naast een seniorentarief voor gewone tickets ook een apart 

abonnementstarief voor senioren in te voeren. De cultuurraad is hier geen voorstander van, aangezien het 

abonnement al een aanzienlijke korting is, ook op het seniorentarief voor losse tickets. Er wordt zelfs afgevraagd 

of een 65+ tarief nog nodig is. 

Hiernaast meldt Sven dat Supervlieg ook dit jaar doorgaat, maar in aangepaste vorm. De gezinnen kunnen 

inschrijven om een vast traject te vormen, bestaande uit 1 voorstelling en 2 workshops. 

H) Varia 

Op 1 november vindt Reveil plaats. Dit jaar wordt er gewerkt rond de zusters Benidictinessen en het Frans 

Klooster. Dit in samenwerking met de Juliaan Claerhoutkring en de werkgroep erfgoed. 

16u: officiële inhuldiging van het infobord op het A. Marinplein,  in aanwezigheid van Schepen van cultuur, Mevr. 

Daisy Haydon en het Schepencollege   

17u: korte plechtigheid met zegening van de nieuwe grafzerk door E.H. Guido Debonnet, aalmoezenier 

Zrs.Benedictinessen in Ledegem. 

Inschrijven kan via secretariaat sociaal huis. 

 

 

Volgende vergadering Raad van beheer: 9 november 2020, uitzonderlijk in Zaal Mozaïek (Den Aert niet vrij) 

Algemene Vergadering: 23 november 2020 in Zaal Den Aert. 

 


