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1. Welkom 
 

2. Verslag van september 
 
- Verslag wordt goedgekeurd. 

 

3. Aansluitingsvragen 
 

- Vzw de statievrienden 

• Organiseren ruilbeurzen van champagnekurken. 

• De aanvraag van de vzw statievrienden wordt aanvaard. 
 

- Vzw cultus 

• Volledig dossier werd doorgestuurd. 

• De aanvraag van de vzw cultus wordt aanvaard. 
 

- Vzw Magikevents 

• Planning opvragen zodat er een volledig dossier zal zijn. 

• De aanvraag wordt besproken zodra het dossier volledig is. 
 

 Extra werkgroep wordt samengeroepen om de koppeling subsidies / lidmaatschap 
verenigingenforum te bekijken. 
 

 

4. Adviesaanvragen 

 
- WERKINGSTOELAGE 

 

• Principe werd goedgekeurd 
 

- INVESTERINGSSUBSIDIE 
 

• Stadsfanfaren 

 
- Dienen in met facturen vanaf het jaar 2018. Het jaar 2018 al dan niet meenemen? (cfr 

andere dossiers zoals Vrede en Eendracht Kachtem – zowel offertes als facturen kunnen 



ingediend worden) => bekijken wat er in 2018 werd meegenomen en op basis daarvan 

berekenen. 

- Hierdoor komen we op een totaal van 6390,14 euro => 20%  is 1386,028 euro  

 

• Congregatie 

 
- Alles meegenomen zoals ingediend 

- Totale som van 5017,506 euro => 20% is 1003,506 euro 

 

• Toneelgilde De Lanteern 

 
- Niet alles meegenomen: drukken affiches, flyers, inktcartridges, make-up, printer, … eruit 

gelaten. Ook de grote factuur van de website eruit gelaten want deze werd vorig jaar 

reeds meegenomen. 

- Hierdoor komen we op een totaal van 3626,01 euro => 20% is  725,202 euro 

 

 Reglement licht wijzigen: offertes moeten eruit. 

 
 

- AANVRAAG PROJECTSUBSIDIE 
 

• Project wordt besproken 

• Vragen 5000 euro ; cultuurraad beoordeelt dit als een correcte vraag. 

• De cultuurraad beoordeelt dit dossier positief. 
 

5. Nieuws uit de stedelijke raden 
 

- Suggesties straatnaamgeving 
 

• Op de gemeenteraad werd de suggestie gedaan om een straat of plein naar Gerda 
Mylle te noemen 

• Ook de Heemkundige Kring Ten Mandere is bezig om suggesties op te maken (op 
basis van de recente publicaties Geschiedenis van Kachtem en Geschiedenis van 
Emelgem). 

 

- Suggesties locaties 
 

• Naar aanleiding van de koorwandeling: idee om misschien meer gebruik te maken 
van bijzondere locaties: Gouden Kapel, kapel van kasteel Blauwhuis, locatie stadhuis 
(trouwzaal),….  Deze locaties kunnen ook voor andere zaken gebruikt worden. 
Unieke locaties kunnen ook een aantrekkingskracht zijn. 
 

- Nieuwe conservator voor Eperon d’Or 
 



• Gertjan Remmerie werd aangesteld als conservator. Hij is historicus van opleiding. 
Heeft nog gewerkt bij Talbot House en heeft daarna een aantal commerciële functies 
opgenomen. Hij start op 8 november. 
 
 

- Inschrijvingen Kunstacademie 
 

• Gedetailleerd komt het in de adviescommissie, maar we hebben de voorbije 
coronaperiode goed verwerkt. 2243 inschrijvingen in totaal. Muziek stijgt met een 
150-tal inschrijvingen, beeld stijgt ook met een 70-tal inschrijvingen. 
 

- Gala van de Gouden Merletjes 
 

• Inschrijvingsperiode is afgelopen. Voor een aantal categorieën zijn er meer dan 5 
kandidaten, dus er zal een voorselectie gebeuren 

 

6. Varia 
 
- Graag correcte schrijfwijze van de culturele infrastructuur (‘tsoK, De Leest…) 
- In Brugge is er een volkslied, goedgekeurd door de gemeenteraad. Hebben wij dat in 

Izegem? Ja, “het staplied der Izegemse Jongeren” – Antoon Vandromme schreef de tekst. 
 
 


