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verslag van de 32e bestuursvergadering op 11.01.2017 in de Bijenkorf
GOEDGEKEURD VERSLAG
aanwezig:

Ludo Suy, Pablo Smet, Yvan Schaght, Michel Coene, Robert Boelens, Wilfried Teeuws, Chris Van
Guyt, Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator) en Chantal Bobelijn (schepen van Cultuur)
verontschuldigd: Modest Van Achte
afwezig:
Annie De Taeye
verslaggever:
Robert Boelens

1. Goedkeuren vorig verslag
 Het verslag van de bestuursvergadering op 07.12.2016 wordt goedgekeurd.
2. Afspraken & te doen uit vorige vergadering: zie overzicht in Google Drive
https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxVUlqamItN1FRODQ
3. Overzicht financiële transacties + saldi kas, bank- en spaarrekening
 Het mandaat van penningmeester is overgedragen van modest naar robert.
 VDK-bank Bassevelde heeft nog een kopie nodig van de identiteitskaarten van de bestuursleden. Pablo
bezorgt deze.
 De voorzitter dient persoonlijk in de bank langs te gaan om de volmacht voor Robert te regelen.
 Het is de bedoeling alle facturen voor betaling voor te leggen aan het bestuur en indien dit niet zou mogelijk
zijn, ten minste achteraf.
 Het kasboek is in feite niet meer dan een bankboek. Dit zal voorlopig verder op dezelfde wijze bijgehouden
worden.
4.

Afrekening subsidies en verdere afhandeling
 De afrekening van de Girnaertfeesten en van Harmonie St.-Cecilia zijn nog niet binnen. Eens de
exacte bedragen gekend zijn dient alles doorgegeven te worden aan de gemeenteontvanger, gezien deze
bedragen nog moeten geboekt worden op het budget van 2016.
 Er zijn twee nieuwe aanvragen binnen gekomen:
o Davidsfonds Assenede: lezing over Chopin / uitkoopsom = 200 euro / totale kosten = 370 euro
o Vliet vzw en heemkundig genootschap De Twee Ambachten: fototentoonstelling Masure-Costens-De
Greve / van 30.03 tot 03.04.2017 in de Bijenkorf / totale kosten = 5 031 euro
 De vraag wordt gesteld of de aanvraag voor subsidie nu niet veel te vroeg moet gebeuren.

5. Voorstel: samenvoegen reglementen voor projectsubsidie en subsidie voor gemeenschapsvorming en
cultuurparticipatie
 Momenteel zijn er twee verschillende reglementen die eigenlijk dezelfde projecten beogen. Het enige
verschil is de financier van de subsidies: voor projectsubsidies is dit de cultuurraad en voor
gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie is dit de gemeente.
 Daarom is het interessant om de twee reglementen samen te voegen tot één reglement, rekening houdend
met het feit dat de budgetten zowel van de gemeente als van de cultuurraad komen.
 Pablo werkt samen met Sofie een voorstel uit om de twee reglementen samen te voegen.
6. Vlaanderen Feest! 2017
 Tot op heden ontvingen we twee voorstellen:
o Het Asseneeds RAMPensemble wil dit evenement op zich nemen, mits er een partner wil meewerken.
o Strandpaal 28 vzw en Vliet vzw dienden een voorstel in om dit samen op het marktplein te organiseren
op maandag 10 juli 2017. Het programmavoorstel omvat optredens van de Straatschenders, Hans
Mortelmans en Groep en afsluitend een DJ.
 Voorstellen kunnen nog ingediend worden tot en met 31 januari.
7. Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman januari 2017
Momenteel voorzien we geen bijdrage in deze rubriek.
8. Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst
 De nieuwe schepen van cultuur heeft nog geen mededelingen.
 Gebruik van vergaderruimtes in de Bijenkorf is vanaf nu gratis.
9. Huishoudelijke reglement
 De tekst van het huishoudelijk reglement wordt besproken.
 De gewijzigde passages of zinnen worden verwerkt in een nieuwe versie. Pablo zorgt hier voor.
 De aangepaste tekst zal aan de Algemene vergadering gemaild worden, met de vraag om deze al dan niet
goed te keuren. Pablo zorgt hier voor.
10. Rondvraag / varia
 Er zijn niet veel ruimtes die kunnen gehuurd worden door verenigingen en particulieren in Assenede. Wat
zijn de huurmodaliteiten van het dienstencentrum? Sofie vraagt dit op bij het dienstencentrum.
 Kan er een oplijsting gemaakt worden van alle zalen die door verenigingen/particulieren kunnen afgehuurd
worden voor activiteiten of feestjes?
 Sofie zal nog eens een herinnering sturen aan alle leden + ook de verenigingen die vroeger lid waren, maar
de laatste jaren geen verlenging meer indienden.
11. Kalender
Volgende vergaderdata werden vastgelegd voor begin 2017:
 08.02.2017
 08.03.2017

