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1. Welkom 

 

 Welkom voor deze eerste digitale samenkomst. 

 

2. Goedkeuring verslag februari 

 

 Opmerking: Jacques Denys had zich verontschuldigd. 

 Het verslag wordt, met deze aanpassing, goedgekeurd. 

 

3. Stand van zaken culturele instellingen tijdens corona 

 

Door de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, werden de 
cultuurgerelateerde diensten op non-actief gezet of werd overgeschakeld op een aangepaste 
dienstverlening.  
 
Hierbij een overzicht:  
 
Museum Eperon d’Or 
 

- Museum volledig gesloten. Via sociale media en de website wel een aangepaste werking 
zoals het gratis ter beschikking stellen van de wandelbox (downloadbaar via website), een 
tekenwedstrijd voor kinderen waarbij dan via loting een feestje gegeven wordt in het 
museum, collectiestukken in de kijker. Meer info op de website https://eperondor.be/ . 

- Erfgoeddag is geannuleerd. Het thema wordt volgend jaar op Vlaams niveau hernomen zodat 
het voorbereidingswerk niet verloren gaat. 

- In de meeste gevallen worden de rondleidingen verplaatst. 
 
Stadsarchief 
 

- Samenwerking met heemkundige kring Ten Mandere voor de inventarisatie en het 
verpakken in zuurvrije dozen is stopgezet. 

- Intergemeentelijke archiefdienst blijft wel actief. De online inventaris van het historisch 
stadsarchief via Probat is sinds deze week verder aangevuld zodat er nog meer 
archiefstukken in deze inventaris opgenomen zijn. Daardoor is al 60 procent van de 
archiefstukken in de inventaris opgenomen. 

https://eperondor.be/


- http://www.izegem.be/content/4178/Stadsarchief-Izegem.html  
 
Kunstacademie Art’Iz 
 

- Schorsing van de lessen en ook geen lesactiviteit meer in de hoofdschool en de afdelingen in 
de buurgemeenten. 

- Leraars geven de leerlingen wel creatieve opdrachten die dan ook op sociale media in de 
kijker gezet worden. 

- Happening eind juni werd afgelast 
- https://artiz-izegem.be/  

 
Cultuurhuis De Leest 
 

- Het cultuurhuis is gesloten voor het publiek. 
- Het voorjaarsprogramma is zo goed als volledig verplaatst naar het voorjaar 2021: meer info 

over terugbetaling van tickets en het omboeken op de website. 
- Voorverkoopdag najaarsprogramma op 16 mei zal volledig digitaal gebeuren. Vanaf 20 april 

is het programma ter beschikking op de website. 
- http://www.deleest.be/nl/page-19.htm  

 
Bibliotheek 
 

- Omschakeling naar Eengemaakt Bibliotheeksysteem met ingebruikname van nieuwe pc’s, 
scanners en software is achter de rug. 

- Digitaal aanbod en boekenruilkastjes in de kijker gezet. 
- Sinds dinsdag 16 april en zeker al tot eind april aangepaste dienstverlening met afhaling op 

afspraak. Dit is enkel voor gebruikers die een bibliotheekkaart hebben. Teruggeven van 
uitgeleende materialen enkel via het ingeefluik.  Dinsdag waren dit 100 pakketten, op 
woensdag waren dat er 60. Om van deze dienst gebruik te kunnen maken moet je wel al lid 
zijn van de bibliotheek, nieuwe leden kunnen niet aangemaakt worden. 

- Werd er al gedacht aan e-boeken? Ja, maar dat is juridisch niet mogelijk om die ‘vrij’ te laten 
downloaden. 

- Alle info op de website van de bibliotheek en de stad : https://izegem.bibliotheek.be/ 
 
Werkgroep Beeldende Kunst 
 

- Kunstwandel- en fietsroute opgestart. Meer dan 30 deelnemende kunstenaars die een of 
meerdere kunstwerken in de voortuin of achter een raam aan de straatkant plaatsen. Er 
wordt gevraagd om de wandeling door te sturen naar alle leden van de cultuurraad. 

- Retrospectieve tentoonstelling Luc-Peter Crombé die zou plaatsvinden in april in kasteel 
Wallemote wordt verschoven naar december. Aangepaste organisatie in voorbereiding. 

- Uitwisselingstentoonstelling in Duitse partnerstad Bad Zwischenahn ook uitgesteld. 
- Uitwisselingstentoonstelling in Izegem (kunstenaars uit Hotton) ook uitgesteld naar begin 

september. 
 

Opmerkingen/vragen: 

Wanneer zullen we weer zalen kunnen huren? 

http://www.izegem.be/content/4178/Stadsarchief-Izegem.html
https://artiz-izegem.be/
http://www.deleest.be/nl/page-19.htm


Dat weten we niet. Dit hangt af van de beslissingen die genomen worden door de federale 

veiligheidsraad. Van zodra samenkomsten van mensen én cultuurhuizen terug kunnen openen zal 

dat ook bij ons terug kunnen. 

 

4. vertel ons over de impact van de coronacrisis op het verenigingsleven en geef aan met 

welke acties we jullie het best helpen van zodra zaken opnieuw zijn toegestaan. Jouw 

feedback helpt ons beslissen welke initiatieven we de komende maanden kunnen nemen 

 

 Heel wat verenigingen zijn voor hun werking voor een stuk afhankelijk van sponsors, groot en 

klein. Het is goed mogelijk dat die inkomsten zullen verminderen of wegvallen waardoor een 

domino-effect kan ontstaan. Wat is het effect bijvoorbeeld op een organisatie van 

Bosmolens Ommegang? 

 Vraag naar de werkingssubsidies van de verenigingen.  

- Op zich staat het totale bedrag in de begroting. Als er minder activiteiten zijn omwille van 

afgelastingen dan maakt dat op zich niet zoveel uit, de puntwaarde per activiteit gaat 

gewoon omhoog. Aan de andere kant, als ze gewoon niet meer kunnen plaatsvinden, dan is 

er een verlies. Momenteel kunnen we nog niet zeggen in welke mate dat het geval zal zijn. 

Het zal belangrijk zijn om op het einde het volledige plaatje te bekijken. 

- Het is mogelijk dat voor sommige activiteiten al onkosten werden gemaakt (vb. drukwerk, …) 

waardoor er sowieso al een financieel verlies is. 

- Wat met het derven van inkomsten doordat activiteiten niet kunnen doorgaan? De stad kan 

ondersteunen, maar zal nooit alles kunnen compenseren. 

- Er kan gedacht worden aan het meenemen voor subsidie van afgelast activiteiten. Indien 

deze in de coronaperiode vielen én de vereniging kan bewijzen dat de activiteit gepland was, 

dan kunnen ze binnen de reglementering van de werkingssubsidie meegenomen worden. 

 Wat met ‘hart voor je buurt’ – subsidies? Deze werken op basis van bewezen gemaakte 

onkosten. Aangezien er nu niets kan georganiseerd worden, kunnen er ook geen onkosten 

gemaakt worden, dus kan deze subsidielijn niet in praktijk omgezet worden. 

 Er wordt gevraagd om een algemeen kader te gaan ontwikkelen voor alle verenigingen, 

eerder dan te reageren op particuliere vragen. 

 Er wordt gevraagd om een tweesporenbeleid te hanteren, er zijn immers ingrepen nodig op 

korte termijn en op lange termijn. Belangrijk is dat het sociale weefsel dat rond verenigingen 

hangt behouden blijft. 

 

5. Rondvraag 

 Melding dat de gidsen actief blijven, ook in corona-tijd. Ze gebruiken de tijd om wandelingen 

te updaten, zaken uit te schrijven, … 

 Diverse vragen rond het al dan niet moeten afgelasten van activiteiten. We kunnen hier 

alleen maar zeggen dat we de beslissingen volgen van de veiligheidsraad. We kunnen hier 

niet op vooruit lopen. 

 

Dank voor de digitale aanwezigheid en bereidwillige samenwerking. Hou het gezond. 


