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p.a. Cultuurdienst 
Kasteelstraat 1-3 
9960 Assenede 

09 341 90 88 

cultuur@assenede.be 

Bestuursvergadering 21.01.2015 - goedgekeurde versie 

Datum & locatie: 21.01.2015 om 20 uur in de Honingpot van ‘de Bijenkorf’. 

Aanwezig: Dominique Buysse (schepen van cultuur), Pablo Smet, Annie Detaeye, Chris Van Guyt, 

Robert Boelens, Wilfried Teeuws, Yvan Schaght, Modest Van Achte, Guido Wouters, Michel 

Coene  en Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator) 

Verontschuldigd: Ludo Suy. 

 Afwezig:   

Verslaggever: Modest Van Achte 

Volgende vergadering: woensdag 18.02.2015 om 20 uur in de cafetaria van ‘de Bijenkorf’. 

1 Welkom door de voorzitter en goedkeuren verslag bestuursvergadering 15.10.2014. 

1.1 Pablo heet iedereen welkom en wenst iedereen een gelukkig en gezond Nieuwjaar.  

1.2 Op het verslag van de vorige vergadering  werden geen opmerkingen gemaakt. Het verslag wordt 

goedgekeurd. 

2 Afspraken & te doen uit vorige vergadering  

Michel wil een tekst schrijven rond de opstart/geschiedenis van de cultuurraad van Assenede, zodat dit op de 
website kan gepubliceerd worden.  

De tekst werd nog niet geschreven. Michel zal de verslagen ophalen in het gemeentehuis.  

Modest verstuurt de formulieren voor hernieuwing van het lidmaatschap van de cultuurraad naar alle 
verenigingen die in 2014 aangesloten waren bij de cultuurraad.  

Aan 44 verenigingen die aangesloten waren voor het werkjaar 2014 werden de formulieren toegestuurd.
Pablo bezorgt drie adviezen omtrent de straatnaamgevingen (Valkendijk, Bernardinnenstraat en 
Kloosterbeekstraat + Watergangstraat + Zwartesluisstraat) aan het college van burgemeester en schepenen.  

Uitgevoerd.
Pablo bezorgt een advies omtrent de verdeling van de middelen voor gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie 
aan het college van burgemeester en schepenen.  

Uitgevoerd.
Sofie bezorgt aan alle bestuursleden de samenstelling van de feestcommissies van de vier deelgemeenten. 

Uitgevoerd.

Sofie neemt nogmaals contact op met Nieuwburgkermis en het Accordeonfestival omtrent het ontbreken van hun 
afrekening voor het bekomen van een subsidie voor gemeenschapsvorming en/of cultuurparticipatie.  
Nieuwburgkermis heeft niet meer gereageerd. Het accordeonfestival was veel te laat met het indienen van de 
afrekening. 

Sofie plaatst een artikel in de Belleman om de mogelijkheid om projectsubsidies aan te vragen beter bekend te 
maken.  
Het artikel komt in de uitgave van de volgende Belleman. 

Sofie stuurt een e-mail naar de verenigingen om activiteiten in te dienen in het kader van het subsidiereglement 
voor gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie.  
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Een up-to- date lijst werd door de secretaris bezorgd aan Pablo en Sofie. Sofie zal een e-mail sturen naar al de 
verenigingen in het kader van het subsidiereglement. De secretaris stuurt aan alle bestuursleden de lijst door per  
e-mail. 

Sofie zorgt voor de voorbereiding van de formulieren voor hernieuwing van het lidmaatschap van de cultuurraad 
voor 2015.  
Enkele data werden aangepast op de begeleidende brief en het inschrijvingsformulier. De formulieren werden 
verstuurd naar de 44 aangesloten verenigingen van het werkjaar 2014. 
 
Nog te behandelen punten uit de vorige vergadering. 

 

2.2 Sofie heeft een overzicht gemaakt van alle reeds ingediende aanvragen voor subsidie voor 

gemeenschapsvormende en cultuurparticipatieprojecten en zal dit rondsturen. 

2.8 Sofie maakt voor eind 2014 het overdrachtscontract van de vlag van ‘de Braakmanszonen en dochters’ van 

Boekhoute aan de gemeente Assenede op. 

 

Chris van Guyt heeft 2 punten toegevoegd aan de agenda en worden op verzoek van de voorzitter eerst behandeld.. 

            1)Chris stelt voor om enkel de afrekening op te sturen naar de cultuurraad voor de gemeenschapsvormende 

cultuurparticipatieprojecten. Wij zullen het aanvraagformulier vereenvoudigen. Wel aantonen waarom het 

een gemeenschapsvormend project is. Na 1 jaar zullen wij het formulier evalueren. De termijnen voor 

aanvraag en afrekening blijven bestaan. 

            2) Chris vraagt om de vergaderagenda voor de volgende vergaderingen vast te leggen (zie punt 9). 

3 Afrekening van Accordeonfestival tot het bekomen van subsidie voor 

gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie. 

De organisatoren van het Accordeonfestival komen niet in aanmerking voor subsidie wegens het te laat indienen van  

het project. 

4 Aanvraag v.z.w. met de vraag Hallekin om lid te worden van de cultuurraad. 

De v.z.w. Hallekin heeft in 2014 een aanvraag ingediend om lid te worden van de cultuurraad. De voorzitter stuurt 

 een schrijven naar de v.z.w. Hallekin met de vraag om aan te tonen dat zij minstens vijf activiteiten per werkjaar  

gepland hebben. 

Van zodra wij een antwoord gekregen hebben kunnen zij toetreden tot de cultuurraad. De aanvraag voor 2015 werd  

 ook reeds ingediend. 

5        Financieel jaarrapport 2014. 

Het financieel jaarrapport van de cultuurraad voor het werkjaar 2014 werd door de secretaris opgestuurd naar de  

financiële dienst van de gemeente Assenede. Het tabellarisch kasboek, de uittreksels van de bank  en de facturen  

van uitgaven werden op de vergadering voorgelegd aan de bestuursleden ter inzage.  

6      Toekomst en heden van de cultuurraad en het culturele leven in Assenede. 

De vergadering stelt voor om dit te bespreken in beperkte kring. De kandidaten voor de werkgroep zijn; Michel  

Coene, Pablo Smet, Sofie Van Waes, Guido Wouters, Yvan Schaght en Robert Boelens. Zij spreken onderling een  

datum af voor de eerstkomende vergadering van de werkgroep. 

7      Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst 

Het budgetvoorstel van Pablo van vorig jaar werd gevolgd. Het budgetvoorstel zal door Pablo naar de bestuursleden 

 gestuurd worden per e-mail. De €5.000 voor de kosten blijft behouden. Drie verenigingen blijven hun subsidie  
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behouden nl. De Heemkundige Kring, Jazzenede en v.z.w. Vliet. Voor Vlaanderen Feest 2015 wordt € 1.000 voorzien. 

Mededelingen van de schepen van cultuur: 

-De gemeente heeft een subsidie in het leven geroepen voor personen met verhoogde tegemoetkoming bij het  

ziekenfonds, gezinnen met een laag inkomen en personen met een schuldenoverlast. 

Voor de subsidie die voorzien is voor mensen in armoede werden 30 aanvragen behandeld. Neos Bassevelde heeft  

de aanvragen gebundeld van hun leden. Er was één aanvraag voor een kind voor een skivakantie in Italië. Deze  

aanvraag werd geweigerd omdat dit in het buitenland is. Er is geen enkele aanvraag binnen gekomen van het  

OCMW. Op 23 april wordt er een uitleg gegeven aan de verenigingen. Het reglement zal moeten bijgestuurd 

 worden. De doelgroep wordt niet bereikt. 

-Er werd een nota rond vrijetijdsparticipatie opgemaakt. De middelen van de overheid moeten daarvoor gebruikt  

worden. 

-Vroeger zat mevr.  Dominique Buysse in het directiecomité van de AGB. Nu is zij waarnemer bij het AGB. 

Mededelingen van Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator). 

-De Bijenkorf is zeer veel bezet en pas in de maand april zullen er weer maandelijkse films geprojecteerd worden. 

-Alle vaandels en vlaggen van de Asseneedse muziekverenigingen zullen bewaard worden op het gemeentehuis van  

Assenede. Er wordt een geschikte locatie gezocht in het gemeentehuis. 

8 Varia. 

-Michel Coene heeft foto’s genomen van de bestuursleden. Deze foto’s zullen op de website van de cultuurraad te 

 zien zijn. 

-Wilfried Teeuws is verwonderd dat Tom Robbescheuten niet op de lijst van het feestcomité van Boekhoute staat. 

- De secretaris stelt voor om te vermelden in de Belleman dat de gemeente € 1000 ter beschikking stelt voor  

Vlaanderen Feest en de cultuurraad geeft € 1.500 extra steun voor de inrichters van Vlaanderen Feest. Ook de  

verzekering, Sabam, Billijke vergoeding en kosten voor drukwerk worden vergoed door de cultuurraad. 

-In 2014 werd subsidie verleend aan v.z.w. Strandpaal 28. Zij hebben echter  hun formulieren voor verlenging van  

lidmaatschap aan de cultuurraad in 2014 niet ingediend. Pablo doet het nodige. 

-Michel Coene wil de erfgoedcellen van groot_Assenede eens samen brengen om te bespreken wat er moet  

gebeuren rond erfgoed in Assenede. Indien er bereidheid is tot samenkomen worden door Michel de volgende  

verenigingen uitgenodigd: Heemkundig Genootschap De Twee Ambachten, v.z.w. Hallekin, v.z.w. Vliet en eventueel  

Sam De Decker en Comeet. Michel organiseert. 

-Sam De Decker heeft de cultuurprijs gekregen van de provincie Oost-Vlaanderen voor zijn boek ‘Onvoltooid  

verleden tijd’. Alle laureaten krijgen een prijs van € 5.000. 

9 Opstellen vergaderdata. 

Volgende vergaderingen: 18 februari, 25 maart, 29 april, 20 mei en 17 juni. 

 

 

   

 

 


