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BESTUURSVERGADERING VAN 26 MEI 2020 

Fysiek aanwezig: Pierre Vander Stichele, Dominique Demey, Geert Knockaert, Hans Masschelein, 

Philippe Leyssens.   

Geert Breughe (schepen) en Servaas Boucquey (diensthoofd CC-Bib) is aanwezig tijdens eerste 

agendapunt.  

Virtueel aanwezig: Brecht Carton, Bruno Vanmarcke, Patrick Verraest, Luc Lannoy. 

Verontschuldigd: Caroline Mullie, Kevin Defieuw (schepen), Lobke Maes (schepen). 

 

De vergadering vindt plaats in CC Guldenberg. Omwille van de coronacrisis wordt, voor wie dat 

wenst, de vergadering ook virtueel  georganiseerd. 

 

1. Advies over wijziging gebruikersreglement socio-culturele infrastructuur. 

1.1. Aanleidingen wijziging: in de eerste plaats dienen de verhuurmodaliteiten en retributie bepaald 

voor de nieuwbouw aan de Porseleinhallen (‘kleine polyvalente zaal Porseleinhallen’). Van deze 

noodzaak wordt gebruik gemaakt om een aantal bepalingen te actualiseren. 

Een omstandige toelichting werd vooraf bezorgd aan de leden van de vergadering. 

Aan de leden van de vergadering werd eveneens bezorgd: ontwerp van wijziging reglement. 

 

1.2.Toelichting door Servaas Boucquey, diensthoofd cultuurcentrum & bibliotheek aan de hand van 

een powerpoint. 

 

1.3. Vraagstelling en bespreking. 

- Uit de uiteenzetting blijkt het voornemen om de PH-zaal niet meer te verhuren op 1/3 van de zaal. 

De vraag wordt gesteld of dit niet kan behouden blijven. Soms zal de nieuwe zaal te klein zijn en de 

grote polyvalente zaal te groot: dient er geen mogelijkheid te blijven om, volgens behoefte, 1/3 van 

de zaal te huren?  M.a.w. enige souplesse te voorzien.  

Antwoord: Er is nood aan een heldere boodschap en regeling. Ten tweede is een verhuur van 1/3 

zaal niet duurzaam naar energieverbruik (verwarming & verlichting zijn niet op 1/3 in te stellen, 

onderhoud is ook ‘full-option’) of optimaal (kansen op oneigenlijk gebruik en/of innemen data die 

konden toegezegd voor activiteiten met vol gebruik zaal).Bovendien is er een overgang voorzien: 

verenigingen die reeds de zaal op 1/3 reserveerden, zullen niet verplicht worden om hun reservatie 

om te boeken naar een reservatie volledige zaal of naar nieuwe zaal.  

- Houdt de wijziging gebruikersreglement rekening met of voorzien op de huidige of toekomstige 

corona-maatregelen? 

Antwoord: Nee. Het gebruikersreglement is buiten het pandemie-verhaal gehouden. Er zullen 

specifieke en tijdelijke herstelmaatregelen worden genomen, zie bespreking  in volgende 

agendapunten. 

- Het tarief tentoonstellingen wordt voortaan voorbehouden aan artistieke tentoonstellingen. Wat 
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met vogelexpo De Leeuwerik of met documentaire tentoonstellingen Wibilinga?  

Antwoord: Deze tentoonstellingen zijn nog altijd mogelijk maar zullen onder de gebruikelijke 

tarieven van activiteiten vallen.  

 

1.4. Advies. 

Er wordt een gunstig advies gegeven met 7 ja en 1 onthouding.  

 

2. Goedkeuren verslag van de bestuursvergadering van 25 februari 2020. 

Verslag vooraf verstuurd aan de bestuursleden. Het verslag wordt goedgekeurd.  

 

3. Verslag van de commissie amateurkunsten 25 februari 2020. 

Verslag vooraf bezorgd aan de bestuursleden. Er zijn geen opmerkingen. 

 

4. Kennisgeving beslissingen van het college van burgemeester en schepenen & gemeenteraad van 

21 februari  tot en met 6 mei 2020. 

Uittreksels vooraf bezorgd aan de bestuursleden. 

- CBS 12 februari: Erggoed in Erfgoed 

- CBS 19 februari: Buren bij Kunstenaars 2002 in regionaal verband 

- CBS 4 maart: straatnamen 

- CBS 13 maart: aanpassing algemeen retributiereglement en gebruikersreglement bibliotheek 

- CBS 19 maart: project Kaleidoscoop (muurschilderijen) 

- CBS 1 april: Bij de Buren (West-Vlaamse cultuurcentra) 

- CBS 8 april prijssetting en programmatie 2020-2021 CC 

- CBS 24 april: overeenkomst interlokale vereniging DKO Kortrijk-Wevelgem-Avelgem 

- CBS-beslissingen van 1, 8 en 29 april: maatregelen corona 

- CBS 6 mei: heropstart bibliotheek 

 

Geen opmerkingen. 

To do voor CR: lijst van personaliteiten die in aanmerking komen voor toekenning straatnaam. 

 

5. Aanvraag lidmaatschap Kokopelli vzw. 

Kokopelli is een plaatselijke festivalorganisator. Uit de ingestuurde aanvraag blijkt dat de vereniging 

voldoet aan de voorwaarden tot lidmaatschap. 

vzw Kokopelli wordt aanvaard als lid van de algemene vergadering. 

 

6. Bespreking impact coronacrisis op lokaal verenigingsleven en lokaal vrije tijdsaanbod. 

Werden vooraf bezorgd aan de bestuursleden: resultaten rondvraag verenigingen, verslag WG 

Verenigingen en Evenementen van 7 mei, tekst met voorstel culturele raad aan gemeente. 

 

Binnen het gemeentebestuur werden er drie werkgroepen opgericht rond het impact van de 

coronacrisis: lokale economie, welzijn en ‘verenigingen en evenementen’. De werkgroepen zijn 

samengesteld uit leden van de politieke fracties in de gemeenteraad. Er is ook een centrale 

stuurgroep. 

De voorzitter van de culturele raad werd, samen met de voorzitters van de sportraad en de 
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jeugdraad, gehoord op de eerste bijeenkomst van de werkgroep ‘verenigingen en evenementen’ op 

7 mei.  

De culturele raad kreeg de kans om voorstellen tot herstel en relance in te dienen. Volgend voorstel 

werd ingediend op basis van een rondvraag bij de leden: “Uit de vergadering van donderdag 7 mei 

bleek dat we naar de toekomst moeten kijken en niet zozeer naar het verleden. Het zal er in de eerste 

plaats op aankomen de bijeenkomsten (al dan niet door verenigingen georganiseerd) in goede banen 

te leiden. Daarom een oproep aan de gemeente om zelf eventueel kleine activiteiten te organiseren 

waarvan de kosten niet hoog oplopen maar waar de sanitaire regels nageleefd kunnen worden. Deze 

activiteiten kunnen al dan niet georganiseerd worden i.s.m. verenigingen of lokale ondernemers. De 

bevolking in hun kot houden zal zeker niet lukken. Dus moet er door de overheid mee georganiseerd 

worden om de nodige regels en eventuele beperkingen op te leggen. 

Wat de kosten (al dan niet gemaakt) wordt het volgende voorgesteld. De gemaakte en niet 

recupeerbare kosten voor een bepaalde datum (teneinde misbruik te voorkomen) worden eventueel 

vergoed tot beloop van een percentage. De verenigingen moeten immers zelf een goed financieel 

beleid voeren. De overheid kan bij overmacht zoals in deze tijden kan eventueel tussenkomen voor 

een bepaald percentage. Er moet eerst en vooral gedacht worden aan de bevolking. Het zijn immers 

de bedrijven/ondernemers die de verenigingen sponseren. Ook de bevolking steunt de werking van de 

verenigingen door hun aanwezigheid. Indien deze beide groepen zich terugtrekken kunnen de 

verenigingen niet overleven. 

Het grootste probleem van de verenigingen zal zich manifesteren bij de heropstart van de 

activiteiten. 

De culturele raad zal een rondvraag sturen naar alle verenigingen om hun noden te kennen bij de 

heropstart. Niet het zozeer financiële aspect zal nagevraagd worden. Er wordt de nadruk gelegd om 

de noden te kennen zoals : welke lokalen zijn nodig om te voldoen aan de sanitaire vereisten, welke 

technische middelen zijn extra nodig, hoe kan de overheid meewerken aan de nodige publiciteit….. 

Dus eerder de noden van praktische aard.” 

 

Geert Knockaert licht de voorstellen toe die binnen de WG Evenementen en Verenigingen circuleren 

en die gedelibereerd zullen worden door de centrale stuurgroep in aanloop van een aantal 

beslissingen in de gemeenteraad van juni of juli.  

 

7. Annulering 11-juli-viering. 

Het bestuur neemt kennis van de annulering van de spreker op de 11-juli-viering en dit wegens de 

coronacrisis. Er zijn geen kosten gemaakt. 

In 2020 zal er bijgevolg geen 11-juli-viering plaatsvinden. 

 

8. Varia en rondvraag. 

- Dominique Demey pleit voor het aanbrengen van een QR-code op de straatnaambordjes zodat ook 

via die manier uitleg kan gegeven over de herkomst van een straatnaam. 

 

Verslag: Geert Knockaert 

 

 

 


