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1. Winteravonden
Bij dit punt waren Ilse Van Damme en Caroline De Vreese extra aanwezig.
Het budget van 2500 euro van de winteravonden en andere lezingen in de Bib (bv. voor de jeugd) komt
in handen van de cultuurraad bovenop de 1000 euro werkingsgeld van de cultuurraad. De mogelijke
ontvangsten (drank, inkomgeld) komen terug naar de rekening van de cultuurraad. Dit betekend dat
deze fondsen kunnen hergebruikt worden voor cultuur/bibliotheek.
Het zoeken en contacteren van sprekers en organisatie blijft bij de bibliotheek gezien hun grote ervaring
op dat gebied. Suggesties van Caroline zijn door de voorzitter voor de vergadering verdeeld. Andere
suggesties voor sprekers zijn welkom via administratie@bib.moerbeke.be. Er wordt nog een oplossing
gezocht voor de twee winteravonden van eind 2020 qua budgettering.
2. Goedkeuring vorig verslag
Verslag werd reeds via mail goedgekeurd.
3. Voorbije activiteiten: tentoonstelling/gedichtendag
Deze eerste activiteit van 2020 mag een succes genoemd worden. Zowel de tentoonstelling als de
gedichtendag kreeg de nodige aandacht en publiek. Inkomsten 130 euro, uitgaven 160,63 euro. Deze
activiteit (receptie +gedichtendag) koste de cultuurraad dus 30,63 euro.
Oud-Moerbekenaar Ronny Deschepper is amateur fotograaf en verzorgde in 2019 een
fototentoonstelling in Zellik. De voorzitter neemt contact indien interesse voor 2021.
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4. Financiën van de cultuurraad, hoe moet het nu verder.
De schepen licht toe. Na een gesprek met de financieel directeur en enkele leden van de cultuurraad is
besloten dat de vroegere manier van werken vrijwel gelijk zal blijven. De cultuurraad behoudt een eigen
rekening bij ING. De spaarrekening zal worden stopgezet. De volmachten op de rekening zullen omgezet
worden van de voormalige volmachten uit vorige legislatuur naar a) de ambtenaar Moerbeke Cultuur, b)
de huidige voorzitter en c) de ondervoorzitter. Er zullen 2 bankaarten worden aangevraagd voor
homebanking voor personen a en b . De financieel directeur zal dit organiseren.
(obs!: gezien het uitbreken van het Coronavirus en het vermijden van onnodige contacten heeft de
voorzitter ondertussen zelf het initiatief genomen en contact gezocht met ING via mail. Is in
behandeling).
Bij elke vergadering van de cultuurraad zal indien nodig een financieel verslag voorgelegd worden door
de ambtenaar Moerbeke cultuur die de financiële verrichtingen zal uitvoeren. (betaling van de lezingen,
facturen drank en het terugstorten ontvangsten uit betreffende activiteiten.) Een “pot” van wisselgeld
(100 euro) zal ter beschikking blijven in de bibliotheek.
Facturen moeten steeds getekend worden door de voorzitter of bij afwezigheid de ondervoorzitter
vooraleer de ambtenaar de overschrijvingen uitvoert. De facturen en financiële verslagen komen tevens
ter controle op de agenda van de eerstvolgende vergadering.
De werkingstoelage van 1000 euro van 2019 zal door de gemeente gestort worden. De boekhouding van
2018 en 2019 zijn neergelegd bij de financieel directeur.
5. Bibliotheekcijfers.
Aantal leners en uitleningen blijven stabiel door de jaren heen. In februari zijn er geen uitzonderlijke
cijfers waarneembaar na aanpassing van de nieuwe openingsuren. Het is nog veel te vroeg een
uitspraak te kunnen maken over het effect van de aanpassing waardoor, zoals eerder beslist, pas tegen
het eind van het jaar een evaluatie zal plaatsvinden.
Naast deze kwantitatieve evaluatie zal er ook een kwalitatieve evaluatie plaatsvinden door middel van
een enquête onder alle bewoners van Moerbeke. Dus zowel de bibliotheekgebruikers als de personen
die niet naar de bibliotheek komen. Voor het opstellen van deze enquête is een werkgroep opgericht
(Vincent, Günther, Sylvere en Corrine), welke volgende vergadering met resultaten zal komen vanuit
een eerste brainstorm betreffende de inhoud. Gezien het Coronavirus zal deze brainstorm via mail
gebeuren.
6. Erfgoeddag stand van zaken.
Alles loopt en is eigenlijk geregeld. Flyer is rondgedeeld, digitale versie te vinden in bijlage. Wie extra
flyers en/of affiches wil ontvangen om te verdelen kan hiervoor een mail sturen naar
corrine.vandernoll@moerbeke.be
De vertellers krijgen voor hun werk een subsidie van 1900 euro vanuit de Erfgoedcel Waasland. In de
vergoeding zijn volgende zaken inbegrepen:
- Het vertellen van een griezelverhaal uit ‘Griezelverhalen uit het Waasland’ tijdens
Erfgoeddagweekend 2020 (en de voorbereiding ervan, het is per slot van rekening niet hun eigen
verhaal)
- Het verwerken van het historisch tekstmateriaal tot een nieuwe vertelling (gesproken: 15 à 20 min)
- Het vertellen van dit nieuwe verhaal tijdens Erfgoeddagweekend 2020
- Het brengen van de nieuwe vertelling in een opnamestudio (Sint-Niklaas) en bijgaande
voorbereidingen
- De afspraak om bewerkingen vrij te gebruiken in het kader van de werking van de Erfgoedcel, mits
naamsvermelding
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De vraag is gesteld of ook de Burengroep Coudenborm een subsidie kan ontvangen vanuit de
cultuurraad. Besloten is dat elke bezoeker een bonnetje krijgt voor één gratis drankje, de kosten van
deze bonnetjes komt op rekening van de cultuurraad.
7. Koor kerstspecial prijsofferte Kratzfuss
De datum voor het kerstconcert ligt voorlopig vast op 19/12/2020. Maurice vraagt nog bij het Moerbeke
Feest en GBS De Vlinderdreef ivm hun activiteiten en voorkomen van eventuele concurrentie.
(ondertussen gebeurd: kerstmarkt 12 december, Vlinderdreef 18 december)
Duur concert: 1:15 uur
Kosten: 500 euro voor het koor en 150 euro voor de pianist
Voorkeur uit repertoire: gospel. De voorzitter neemt contact met het koor.
8. Werkgroep kunst op het perron
Na de vergadering van de cultuurraad d.d. 15/01 is een oproep gelanceerd voor deelname aan de
werkgroep. Sylvère en Brenda willen deze werkgroep vormen.
De volgende editie in Stekene zal doorgaan in het weekend van 27 en 28 juni 2020. De werkgroep zal
contact opnemen met de huidige organisatoren voor een mogelijke samenwerking in de editie 2021.
Voorstel om dit jaar een bezoekje te brengen in Stekene eind juni)
9. IGS, zie mail Brenda van 03/02/2020
De ambtenaar cultuur (Corrine) volgt de vergaderingen en werkgroepen. Beslissingen die voor de
cultuurraad van direct belang zijn worden gecommuniceerd. Wat is IGS: zie bijlage na dit verslag.
10. WODE: info
Wat is Wode: zie bijlage na dit verslag. Belangrijk zijn de noden van depotwerking (vb schilderijen
geschonken aan Ercus en het gemeente en het huidige kunstbestand) Maurice is door Erfgoedcel
Waasland gevraagd te zetelen in deze werkgroep.
Vraag vanuit Cultuurraad: is het mogelijk dat advies wordt gevraagd aan de cultuurraad bij schenking
van een kunstwerk aan de gemeente? Robby volgt dit op.
11. Nood aan dvd-speler voor filmvertoningen en wirefree microfoon (headphone)
Vincent heeft mogelijk nog een dvd-speler op overschot die we kunnen gebruiken. Hij kijkt ook eens
rond voor een microfoon.
12. duurzaamheidsdag
De duurzaamheidsdag zal plaatsvinden op zondag 19 april in de Vlinderdreef. (onder voorbehoud:
Corona)
13. Varia
- Organisatie projectmaand rouw tussen half oktober/half november 2020, i.s.m. OCMW.
Dit ter info. De organisatie ligt bij verschillende gemeentediensten. Ook veelal bestaande activiteiten die
in deze periode het thema ‘rouw’ meekrijgen. Tip: de Moerbeekse verenigingen vragen activiteiten in de
genoemde periode aan te passen aan het thema.
Ercus geeft aan wel te willen zorgen voor een funeraire wandeling op het kerkhof, Patrick Dieleman wil
hieraan meewerken.

Volgende vergadering: woensdag 6 mei 2020, 19u30 in de bibliotheek. (onder voorbehoud)
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BIJLAGE INFO INTERWAAS
Van Niko Van kemseke, erfgoedconsulent kregen we volgende:
Info over de structuur Interwaas, Erfgoedcel, IGS, Erfpunt, Wode
Interwaas is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland, een
'intercommunale'. Het is een organisatie die in samenwerking met Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, SintGillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht de ontwikkeling van het Waasland actief
wil bevorderen. Ze doet dat via dienstverlening, projectwerking en belangenbehartiging. Ze doet dat op
verschillende domeinen, zoals bv. ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu,… Website: www.interwaas.be .
Interwaas is ook actief op de domeinen cultureel-erfgoed en cultuur, want Erfgoedcel Waasland en het ‘IGS’ (in
feite ‘IGS Cultuurregio Waasland’) zijn onderdelen van Interwaas. Het zijn beide voorbeelden van een IGS of
Intergemeentelijke Samenwerking (in principe had Erfgoedcel Waasland net zo goed ‘IGS Erfgoedcel Waasland’
kunnen heten). Het cultureel-erfgoeddecreet bepaalt dat gemeenten die structureel samenwerken rond
cultureel erfgoed (=roerend en immaterieel erfgoed) in de vorm van een erfgoedcel, subsidies kunnen krijgen.
Het decreet bovenlokale cultuurwerking bepaalt dat gemeenten die structureel samenwerken rond cultuur,
subsidies kunnen krijgen. En dat is hetgeen ook in het Waasland is gebeurd: de steden en gemeenten dienden
voor beide subsidiekanalen een beleidsplan met begroting in bij de Vlaamse Overheid, en die werden
goedgekeurd. Deze Intergemeentelijke Samenwerkingen hadden in principe op zich kunnen staan, los van elkaar
en los van Interwaas. Maar Interwaas was in beide gevallen initiatiefnemer en in een ander scenario hadden de
IGS-en dan wel zelf moeten instaan voor zaken zoals infrastructuur, energiekosten, personeelsdienst,…
Decreet cultureel erfgoed: https://cjsm.be/cultuur/themas/cultureel-erfgoed
Decreet bovenlokale cultuurwerking: https://cjsm.be/cultuur/themas/bovenlokaal-cultuurbeleid/decreetbovenlokale-cultuurwerking
Erfgoedcel Waasland: www.erfgoedcelwaasland.be
Erfpunt is eveneens een voorbeeld van een intergemeentelijke samenwerking, zij het op vlak van Onroerend
Erfgoed: een IOED of een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst. Verschil is wel dat deze dienst niet
onder Interwaas is ondergebracht.
https://www.erfpunt.be/hoe-werkt-een-ioed-erfpunt-legt-het-uit/
WODE is een project van de Erfgoedcel Waasland. Het is een onderzoek (Wetenschappelijk Onderzoek
Deelcollecties) naar de verschillende deelcollecties (cultureel-erfgoed) die er in het Waasland bestaan. Dit met
de bedoeling een overzicht te krijgen van de huidige stand van zaken (welke deelcollecties zijn er allemaal?) en
de noden die ermee gepaard gaan. Deze info zal de Erfgoedcel gebruiken om een beleid uit te stippelen inzake
collectiebeheer.
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