
   

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING CULTUURRAAD 

 
DATUM VERGADERING Woensdag 22 januari 2020 

PLAATS De Binding 

VERSLAGGEVER Eva Demeyer 

BEVOEGD SCHEPEN Greta Vandeputte 

BIJLAGEN  

 
AANWEZIG Charlotte Gryspeert, Christine Clarysse, Christine Devoldere, Eva Demeyer, 

Franky Cornelis, Geert Demeyere, Greta Vandeputte, Hilde Vandewalle, 

Hubert Vandromme, Katelijne Messiaen, Lieve Battel, Marc Vandamme, 

Martin Deleu, Martine Clarysse, Mia Tytgat, Michael Vandeputte, Mieke 

Honoré, Noël Mestdagh, Rik Margot, Rino Clarysse, Sabine Despiere, Stefanie 

Temperman, Tine Breughe, Toon Lefebvre, Werner Vandewalle,  

VERONTSCHULDIGD Annelies Cannoot, Carine Desimpelaere, Erika Persoon, Janne Blondeel, Jean-

Pierre Vandamme, Jentje Haasjes, Lies Demeyere, Luc Clarysse, Patrick Van 

Gheluwe, Pieter Jacques, Roeland Pledts, Ronny Demets, Willy Mullebrouck 

AFWEZIG Filip Dussessoye, Geert Bucket, Henk Desplenter, Jurgen Loyson, Krista Wylin, 

Marnick Decock, Siska Houthoofd, Stefaan Breughe 

 
 
1. Goedkeuren vorig verslag 
 
Er zijn geen opmerkingen bij het verslag van de vergadering van 28 augustus 2019. 

 
2. Oproep cultuurprijs  
 
Op vrijdag 15 mei is er de tweejaarlijkse uitreiking van de Cultuurprijs in DE L!NK. Kandidaturen voor de 
Cultuurprijs  (individu) kunnen ingediend worden via de website tot 1 maart. Elke kandidatuur blijft 10 jaar lang 
op de longlist staan. 
De Publieksprijs bekroont de een topactiviteit van 2018-2019 van een cultuurvereniging. De voorzitters zullen 
vanuit de cultuurdienst aangeschreven worden met de vraag om hun topactiviteit door te geven. 
We huldigen die avond ook de bestuursleden die 25 jaar in het bestuur van hun cultuurvereniging zitten. Ook 
hiervoor zullen de voorzitters van de cultuurverenigingen aangeschreven worden door de cultuurdienst. 
 
3. Advies retributiereglement socio-culturele lokalen  
 
Tijdens de SWOT-analyse die we begin 2019 met de cultuurraad maakten, waren er nogal wat frustraties 
omtrent de verhuur van zaal DE L!NK voor allerhande niet-culturele activiteiten. We willen aan de hand van 
een nieuw reglement werk maken van een cultuurzaal die vaker ter beschikking is voor culturele activiteiten. 
Concreet zijn dit de belangrijkste wijzigingen:  

- Voor niet-culturele activiteiten in het weekend kan DE L!NK pas 9 maanden vooraf gereserveerd 
worden. We promoten ook zoveel mogelijk onze andere lokalen voor deze activiteiten. Onder 
‘culturele activiteiten’ verstaan we een optreden, voorstelling, film, lezing, quiz, tentoonstelling. 

- Ook huurders van categorie 2/3/4 kunnen sowieso maar 9 maanden vooraf huren 
- Uitzonderingen kunnen enkel toegekend worden door SC na advies DB CR (en gelden uiteraard niet 

voor etentjes en kaartingen) 
- Lokale kunstenaars worden onderdeel van categorie 1 
- We beperken de mogelijkheden om opties te nemen: 

o enkel voor culturele activiteiten (in DE L!NK) 
o max. 1 maand geldig ( en 1 maal verlengbaar) 

- De tarieven van logistiek dagen/repetitiedagen trekken we op, omdat deze op vandaag te goedkoop 
zijn. In DE L!NK kan een logistieke dag niet meer tijdens het weekend, behalve voor een generale 
repetitie of als 1 maand voor de activiteit de zaal nog vrij zou zijn. In beide gevallen zijn de logistieke 
dagen dan aan standaardtarief. 



[Geef tekst op] 
 

- Bij misbruik stellen we een meerprijs voor (verdubbeling van het tarief) en de mogelijkheid voor het 
college om een schorsing uit te spreken van minimum 1 maand tot maximum 1 jaar. 

- Het artikel dat je als huurder enkel naar een Ledegemse traiteur/leverancier mag gaan, werd 
geschrapt wegens juridisch moeilijk afdwingbaar. 

- De 4 categorieën en bijhorende vermenigvuldiging van de tarieven van de gebruikers van DE L!NK 
trekken we door naar de andere lokalen.  

- Enkele tarieven worden toegevoegd/gewijzigd:  
o Dagtarief keuken en foyer DE L!NK: € 25/dag 
o Uurtarief keuken:  € 3/uur (ipv € 6) 

- Verder werden enkele kleine foutjes aangepast en wordt het reglement een stuk leesbaarder 
geschreven. 

 
In de vergadering worden enkele vragen gesteld over concrete situaties ivm huur van zaal DE L!NK en of dit al 
dan niet nog mogelijk zou zijn met het nieuwe reglement.  
De vergadering adviseert het voorliggende reglement positief. 
 
 
4. Advies subsidiereglement optredens in horecazaken  
 
Opdat er tijdens de zomermaanden – de maanden waarin het verenigingsleven op een lager pitje draait - ook 
voldoende te beleven zou zijn in de gemeente, roepen we een nieuw project in het leven: Café Congé. Concept 
is dat we horecazaken een subsidie geven voor het organiseren van een optreden tijdens de periode van 15 
juni tot en met 15 september. Het gaat uiteraard over optredens (vb. muziekgroep, stand up-comedy, geen 
DJ’s) die gratis toegankelijk zijn voor het grote publiek. Concreet zou een horecazaak hiervoor tot 75% van de 
uitkoopsom kunnen terugkrijgen (max. € 300,00). Alle optredens willen we dan onder de gemeenschappelijke 
noemer Café Congé promoten.  
In het meerjarenplan 2020-2025 is er voor deze subsidie € 2.000,00 voorzien. 
De vergadering adviseert het reglement voor Café Congé positief. 
 
5. Lokalen en materialen: actualiteiten  
 

 In De Binding werd in de zomer 2019 een toog en vaatwas geïnstalleerd. 

 Oud Arsenaal: de voorziene renovatie is in werkelijkheid een heropbouw geworden. Hierdoor zal de 
renovatie van de muziekacademie ook wat opschuiven in de tijd, want deze kan pas starten als het 
Oud Arsenaal klaar is. 

 In het Capellehof (hoeve op het Sint-Jansplein in Rollegem-Kapelle) zal er ook een socio-cultureel 
lokaal ingericht worden. Overdag zal deze ruimte ter beschikking staan van dagcentrum ’t Ferm, ’s 
avonds en in de weekends zal deze gehuurd kunnen worden door verenigingen. Later meer hierover. 

 In DE L!NK staat volgende te gebeuren: 
o Automatisatie van de trekken 
o Relighting van de zaal 
o Aankoop hazer en vernieuwing spots 

 In 2019 werden er nog 10 extra podiumelementen aangekocht, alsook een hdmi-beamer. 

 In 2020 staan volgende aankopen gepland:  
o groot scherm: 2020 ipv 2019 
o 20 extra tafels 
o herbruikbare bekers 

 
Vragen/opmerkingen vanuit de vergadering: 

 Vraag komt of het mogelijk is om in DE L!NK iets te voorzien om de zaal wat kleiner te maken als een 
activiteit toch niet het verhoopte succes is. Voorstel is om de rollende groene scheidingswanden die 
achteraan in DE L!NK staan eventueel te schilderen en van nieuwe zwarte stof te voorzien. 

 Vaststelling in De Kobbe is dat bij gebruik van het achterste deel er heel veel energie verloren gaat. 
 
 
6. Terugkoppeling Meerjarenplan 2020  
 



[Geef tekst op] 
 

Het Meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 december 2019. Na het advies 
van de cultuurraad werden er nog twee acties mbt cultuur/vrije tijd aan toegevoegd (beiden voor 2020):  

 Automatisatie van de trekken in DE L!NK 

 Digitale aankondigingsborden 
Voor de geïnteresseerden, het volledige meerjarenplan is na te lezen via: 
https://www.ledegem.be/ledegem/gemeente-en-bestuur/bekendmakingen-en-openbare-documenten/beleid  
 
 
7. Verhuis kopiedienst  
 
Sinds begin januari is deze gehuisvest in Superette Capellehof. Verenigingen kunnen daar kopies laten maken 
met een papieren origineel of kunnen mailen via atelierwerking@marienstede.be. Je kan er niet terecht met 
een USB-stick. 
Ter plaatse staat een snijmachine waarmee verenigingen zelf hun kopies kunnen snijden.  
 
 
8. Varia 
 

 Unisono: vanaf 2020 gebeurt de aanvraag voor Sabam en Billijke Vergoeding via één platform 
www.unisono.be 

 Vanaf 2020 aanziet de fiscus het Rode Kruis niet meer als een vereniging (BTW-vrij), maar als een 
bedrijf (BTW-plichtig). De facturen die het Rode Kruis maakt voor de evenementen zullen dus 
verhoogd worden met 21 % BTW.  

 Doortocht Gent-Wevelgem zondag 29/03/2020 . Interesse om met je vereniging een stand te zetten in 
één van de drie wielerdorpen, neem dan voor 17/2 contact op met de dienst evenementen via 
evenementen@ledegem.be.  

 Subsidiepapieren zullen in de loop van volgende week gemaild worden. 

 F’L!NK: donderdag 20 februari: Breathe. 
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