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Verslag 07/12/2020
1. Goedkeuring verslag 06/11/2020
Verslag werd goedgekeurd
2. Advies covid subsidies
Advies luidt als volgt:
Op maandag 7 december 2020 is de cultuurraad extra samen gekomen om advies te geven over de
afhandeling van de coronasubsidies. Hierbij de bevindingen en bijhorend advies:
- Nieuwe verenigingen kunnen geen cijfers van voorgaande jaren voorleggen en komen hierdoor niet in
aanmerking voor de subsidieverdeling via het puntensysteem.
- Verenigingen die hun financiën als een ‘goede huisvader’ hebben beheerd en dus geen zogezegd
verlies hebben gemaakt, komen niet in aanmerking. Ook al zijn er inkomsten misgelopen door het niet
(mogen) organiseren van bepaalde activiteiten.
- Verenigingen uit de sport-, jeugd- en het cultuurveld zijn volledig anders gestructureerd en kunnen
hierdoor niet op identieke wijze behandeld worden in beoordeling aangaande verliezen.
- Culturele verenigingen zijn de facto kleinere verenigingen met veel kleinere budgetten in vergelijking
met onder andere sportverenigingen. Ook kleinschalige gebeurtenissen (evenementen) moeten
meegenomen worden in de beoordeling.
- Als evenement: in het reglement duidelijk stellen dat “een verkoop van” jaarlijks kan variëren. Het moet
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niet jaarlijks een mosselsouper zijn. Elk jaar iets anders verkopen kan ook.
- De culturele verenigingen werken meestal op basis van ontvangen lidgelden. Die zijn betaald voor de
aanvang van het coronatijdperk. (werkjaar van jan tot dec). Een mogelijke daling van ledenaantal zal
maar volgend jaar zichtbaar zijn.
- Cultuurverenigingen liggen tijdens de eerste en tweede lockdown volledig stil: er mag niet aan
publiekswerking gedaan worden en de daarbij horende ledenwerving. Dit zal nefaste invloed hebben op
de volgende jaren. Is nu nog niet meetbaar.
Omwille van deze bovenstaande opsomming van feiten en vaststellingen, kan de cultuurraad
zich niet schikken in de door de speciale coronawerkgroep voorgestelde manier van verdeling van de
subsidiegelden.
De Cultuuradviesraad opteert daarom voor een systeem waar alle erkende Moerbeekse verenigingen die
de aanvraag indienen (zowel sport, jeugd als cultuur) een nog nader te bepalen basisbedrag krijgen als
morele schadevergoeding. De cultuuradviesraad stelt een forfaitair bedrag voor tussen 100 en 200 euro.
Het resterende subsidiebedrag kan dan via het voorgestelde puntensysteem worden verdeeld over de
verenigingen.
Er zijn ook opmerkingen gemaakt over het voorgestelde reglement zelf. Document in bijlage.

3. Generatie Rookvrij
Vraag vanuit Dienst Jeugd van de gemeente:
Met de campagne “Generatie Rookvrij” wenst de gemeente in te zetten op rookvrije omgevingen voor
kinderen en jongeren. De gemeente heeft hiervoor € 500 budget voorzien voor de aankoop van
promotiemateriaal “Generatie Rookvrij”.De leden van de Jeugdraad gaven de voorkeur aan een
verkeersbord “i.s.m.” voor elke jeugdlokaal, elke school en elk speelterrein in Moerbeke.
Op het verkeersbord zouden de logo’s van de gemeente en de adviesraden (Cultuur, Jeugd en Sport)
geplaatst worden.
De werkgroep Sport en Beweging gaf hun voorkeur aan een reclamebord (3 m x 1 m) dat kan
opgehangen worden op de nieuwe sportsite.
Gelieve de leden van de cultuurraad te bevragen naar het gewenste promotiemateriaal én de gewenste
locaties om dit promotiemateriaal te plaatsen.
Indien mogelijk mag je mij feedback geven tegen woensdag 23 december (= datum volgende
Jeugdraad).
Advies cultuurraad:
Tekstvoorkeur: Hier ontdek ik de wereld rookvrij
Materiaal: verkeersbord
Locatie: pleintje voor bib
Praktisch: precieze plaats te bepalen in overeenstemming tussen bibliothecaris en technische dienst.

4. Rondvraag
150 jaar spoorlijn Mechelen-Terneuzen. Maril gaf aan hier aan te willen bijdragen met een
grensoverschrijdende insteek. Ze sluit zich aan de werkgroep rond dit project.
Hekwerk beeld Lindenplaats. Maurice en Patrick zullen een voorstel opstellen met gewenste criteria en
deze aanbieden aan het Hoofd Technische Dienst van de gemeente. De technische dienst kan deze
criteria vervolgens voorleggen aan Popsel met de vraag om drie voorstellen met prijsopgave uit te
werken.
Sylvère is bereid als afgevaardigde van de cultuurraad ter plaatse mogelijkheden bekijken met Popsel en
de technische dienst.
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Wandeling Compostella. De wandeling zit in elkaar. Over de schelp te plaatsen aan de kerk in Belgisch
Koewacht (zie verslag cultuuradviesraad d.d. 2/9/202) is nog een vraag: hiervoor dient nog en officiële
schriftelijke aanvraag ingediend de worden bij het CBS. Patrick dit nog doen en aan CSB navragen hoe
en waar de schelp geplaatst kan worden.
Infodag Cultuurtuin Waas. Maandag 7/12 hebben de voorzitter en bibliothecaris een (deel van) de online
infodag gevolgd rond online cultuurwerking. Naar aanleiding hiervan zijn enkele ideeën ontstaan,
uitvoerbaar via facebook. Dus algemeen toegankelijk en laagdrempelig:
• Inwoners kunnen tijdens een eigen dorpswandeling foto’s nemen van kunstwerken, kapelletjes,
erfgoed enz. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op facebook met daarbij een korte
beschrijving.
• Dagelijks een straatnaam toelichten. Ercus biedt de content aan.
• Verhalen verzamelen uit de straat. Oproep naar personen die in de pen kruipen en een verhaal
vertellen bij een foto. (zie voorbeeld Etienne Coppens). Ercus kan steeds zoeken naar oude foto’s,
maar nog beter is publicatie van niet gekende foto’s uit de oude doos.
• Op gedichtendag: poëziefilmpjes verder delen via facebook cultuur. Uiteraard hierbij goed de
wetgeving rond delen van de werken respecteren.
muzikanten, ensembles brengen eigen werk. Een stukje wordt opgenomen en op facebook geplaatst.
Dit is een eerste brainstorm. Punt komt terug in volgende vergadering.

Volgende vergadering: woensdag 13 januari, 19:30. Online via ‘Teams’
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