
Verslag verenigingenraad 

Dinsdag 4 februari 2020 

Aanwezig:  ANV, Askovi, Canto Rosso, Curieus Izegem, Davidsfonds Izegem, de Brugske Ghesellen, 

Drumband Seniors KF Vrede En Eendracht, gezinsbond Izegem, gezinsbond Kachtem, Femma 

emelgem, Femma H. Hart, Femma Org!dee, HK Ten Mandere, Heilig Familiekoor Bosmolens, 

Humanistische Verbond Izegem, Kinder en jeugdgroep Die Boose, Kon. Harmonie Leo XIII, Kon. 

Harmonie van de Congregatie, Kon. Stadsfanfaren, Koor die Boose, KVLV Kachtem, KWB Emelgem, 

KWB Izegem Centrum, Leotalic, Linuxbabbel/coderdojo, Mannenkoor De Kerels, Markant Izegem, 

Pasar Kachtem, Pat Paniek, Samana Kachtem, Samana Izegem, Samana Emelgem, St Gregoriuskoor, 

St Jansverering Kachtem, ’t luchtje, Toeti – jeugdensemble, Toneelgilde De Lanteern, Velt Izegem, 

verbroederingscomité Izegem, VSVK, VTb Kultuur, Wereldfestival, Whiskeyclub the Angels Share, 

Wijkcentrum West Izegem, wijkcomité becelaere’s hof. 

Afwezig/verontschuldigd: a tempo!, Archontiko, Best Pittig Markant, cc mel brothers, dameskoor 

Zimra, danio rerio Izegem, Davidsfonds Emelgem-Kachtem, De Zonnemoeders, dorpscomité 

Emelgem, feestcomiteit Bosmolens, Femma Izabelle Izegem, Femma Izegem Bosmolens, flandriako 

euskal etxea, Fundamenten en Stromingen, Hilderscomité, jeugdkoor Bosmolens, KVBP kring, kon. 

Philakring Izegem, kwb Kachtem, Sint-Pieterskoor, stichting Herman Roelstraete, t kringske vzw, ’t 

regenboogpalet, theatergroep BIT, viva centrum, viva mol, Vlaamse Actieve Senioren, VVPV, Vocaal 

ensemble Blush, volkskunstgroep Die Boose, vzw 50-50, vzw Izegems Keramiek Collectief, vzw old car 

drivers, vzw theater Platteau, wijkraad achter de kerk 

 

1. Vertegenwoordiger cultuurraad 

 

- 1 kandidatuur binnengekomen, met name die van dhr. Robrecht Vanhaezebrouck van HK Ten 

Mandere. 

- Mensen kunnen zich staande de vergadering nog kandidaat stellen – niemand stelt zich 

kandidaat 

- De kandidatuur van Robrecht wordt aanvaard met handgeklap. 

 

2. Wettelijke info belangrijk voor de werking 

unisono 

- Unisono is het uniek platform dat Sabam, PlayRight en SIMIM samen oprichten. Daarmee 

regelt u vanaf 1 januari 2020 via één licentie het gebruik van muziek, theaterwerken, 

audiovisuele werken,… snel en eenvoudig op één centrale plaats en met één betaling. 

- Alle stadszalen waarvoor billijke betaald wordt, wordt het automatisch verrekend. 

- www.unisono.be 

 

herbruikbare bekers 

wetgeving 

- Sinds 01.01.2020 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij 

evenementen verboden. Het is wel toegelaten dat degene die de drank uitschenkt (bv. aan 

de toog), gebruik maakt van eenmalige drankverpakkingen op voorwaarde dat deze 

http://www.unisono.be/


drankverpakkingen volledig apart ingezameld worden (conform de wettelijke sorteerregels) 

om te recycleren.  

- Vanaf 1 januari 2022 is dit verbod ook van toepassing op het aanbieden van bereide 

voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik. 

 

Praktische uitwerking in de stad 

- Belangrijk om de werking daaraan aan te passen. 

- Eerste regel: gebruik glas – alleen als het opgelegd wordt omwille van veiligheidsredenen 

moet je herbruikbare bekers gebruiken. 

- De stad voorziet in herbruikbare bekers voor de zalen waar er gefuifd mag worden: zaal ISO, 

JOC en ‘t SoK. Deze kunnen enkel daar gebruikt worden. Reken een 3-tal bekers per 

verwachte bezoeker. 

 Deze kunnen gehuurd worden, gebruik is gratis, ritten moeten betaald worden. 

 Afwassen gebeurt door Samenspel vzw en wordt betaald door de stad. Ze moeten mooi 

gespoeld op maandag daar geleverd worden. 

- Gebruik van bekers wil zeggen dat de organisatie van de activiteit verandert: 

 Installeer waarborgsysteem 

 Voldoende capaciteit om voortdurend bekers te spoelen 

- Een activiteit, maar niet in de stadszalen? Dan kan je voor herbruikbare bekers terecht bij 

jouw brouwer of bij IVIO (verhuur via kringwinkel Midwest) 

 

 

3. belangrijke info voor de werking 

 

• State of the region op 5 maart in Deerlijk 

https://www.vormingplusmzw.be/nieuws/state-region-5-maart-2020-deerlijk 

• Gebruik Give a Day voor alles wat vrijwilligerswerk betreft: een warme oproep! 

https://www.giveaday.be/nl-be/izegem/ 

 

4. Nieuw reglement cultuurtrofee 

De opmaak van een nieuw reglement is momenteel nog lopende. Daarbij worden een aantal 

zaken in gedachten gehouden: 

- Breder, zowel thematisch als publiek 

- Belang van het middenveld 

- Bewaren van evenwichten 

 

5. Ronde van de tafel 

Vraag naar een agenda ten behoeve van de planningsfase van verenigingen 
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