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p.a. Cultuurdienst 
Kasteelstraat 1-3 
9960 Assenede 

09 341 90 88 

cultuur@assenede.be 

Bestuursvergadering 18.02.2015 - goedgekeurde versie 

Datum en locatie: 18.02.2015 om 20 uur in het Imkerkabinet van ‘de Bijenkorf’, Sportstraat 4 9960 Assenede. 

Aanwezig: Pablo Smet, Annie Detaeye, Chris Van Guyt, Robert Boelens, Wilfried Teeuws, Yvan 

Schaght, Modest Van Achte, Guido Wouters, Michel Coene, Ludo Suy  en Sofie Van Waes 

(cultuurbeleidscoördinator) 

Verontschuldigd: Dominique Buysse (schepen van cultuur),  

Afwezig:   

Verslaggever: Modest Van Achte 

Volgende vergadering: woensdag 25.03.2015 om 20 uur in de cafetaria van ‘de Bijenkorf’. 

1 Welkom door de voorzitter en goedkeuren verslag bestuursvergadering 21.01.2015. 

1.1 Pablo heet iedereen welkom, verontschuldigt  de schepen van cultuur wegens ziekte en  wenst iedereen 

welkom.  

1.2 De tekst van het verslag van de vorige vergadering  wordt goedgekeurd en er worden geen opmerkingen 

gemaakt. Het verslag wordt goedgekeurd. 

1.3     Pablo vraagt of er punten aan de agenda dienen toegevoegd te worden. De secretaris heeft twee bijkomende 

punten. Alvorens de agenda te overlopen worden de twee punten behandeld. 

         Ledenlijst 2015 

            De aanvragen voor hernieuwing lidmaatschap van de cultuurraad voor het werkjaar 2015 moesten ingediend 

worden ten laatste op 1 februari 2015, 38 verenigingen hebben hun lidmaatschap vernieuwd/terug 

aangevraagd. Voor het werkjaar 2014 waren nog 46 verenigingen aangesloten en in 2013 waren het er nog 68. 

De verenigingen die vorig jaar nog aangesloten waren en hun aanvraag voor het werkjaar 2015 niet ingediend 

hebben worden nogmaals aangeschreven door de secretaris. Deze verenigingen zullen eraan herinnerd 

worden dat andere tarieven gelden voor het gebruik van de Bijenkorf indien zij niet aangesloten blijven bij de 

cultuurraad. Ook de v.z.w. Strandpaal 28, die haar lidmaatschap niet aangevraagd heeft in 2014 en 2015 zal 

worden aangeschreven door de secretaris.  

           Onopgeloste punten uit vorige vergaderingen. 

           Bij controle van vorige verslagen heeft de secretaris vastgesteld dat onopgeloste punten uit vorige 

vergaderingen dreigen verloren te gaan. Van zodra het punt definitief opgelost is zal het uit de rubriek 

verwijderd worden. De rubriek “Onopgeloste punten uit vorige vergaderingen” zal toegevoegd worden aan de 

komende agenda. 

Vergadering van 10.12.2014 

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. 

Vergadering van 10.09.2014 

      Het muziek van Assenede bestaat volgend jaar 150 jaar. Zij zullen wel eens contact opnemen met het DB 

(dagelijks bestuur) van de cultuurraad. 
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Vergadering van 18.06.2014 

        Sofie meldt dat de oorkonde van Boekhoute teruggevonden is in het gemeentehuis. Dit tot algemene 

tevredenheid van de bestuursleden. Hier eindigt dus deze queeste. Sofie laat een kopie maken van de 

oorkonde en laat deze digitaliseren. Ze zoekt uit waar en hoe de oorkonde kan bewaard worden. Het 

Rijksarchief lijkt ons de meest geschikte plaats.  

 

2         Afspraken & te doen uit vorige vergadering van 21.01.2015  

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

°Pablo vraagt aan Hallekin vzw om aan te tonen dat zij voldoende socio-culturele activiteiten per werkjaar hebben 

(gepland).  

°Sofie plaatst een artikel in de Belleman om de mogelijkheid om projectsubsidies aan te vragen beter bekend te 

maken. 

°Sofie stuurt een mail naar de verenigingen om activiteiten in te dienen in het kader van het subsidiereglement voor 

gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie. 

°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. 

°Sofie 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. 

°Modest stelt voor om te vermelden in de Belleman dat de gemeente €1000 ter beschikking stelt voor de organisatie 

van Vlaanderen Feest en de cultuurraad geeft €1500 extra steun voor de organisatoren. Ook de verzekering, 

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

 

3       Het heden en de toekomst (de komenden maanden en jaren) van de cultuurraad en               

het culturele leven in Assenede: resultaten van een eerste overleg. 

         Het eerste overleg heeft plaatsgevonden en er werden 16 punten aangehaald. Alle 16 punten werden 

besproken en de voorzitter stuurt het resultaat van de bespreking door naar alle bestuursleden. Er werden 

nieuwe punten besproken. Het verslag, opgemaakt door de voorzitter, zal bijgevoegd worden bij het definitieve 

verslag. 

4        Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst.  

         Op 17 april heeft er in de Bijenkorf een comedy-avond plaats door Koen De Wulf met zijn voorstelling’ Ecokriet’. 

De première van deze voorstelling heeft plaats gevonden in de Herbakker in Eeklo. 

         Op 30 april ‘lokale helden. Dit is tevens de start van de WAK (Week van de amateurkunsten). Een viertal 

optredens worden voorzien en er is de prijsuitreiking van het project ‘Stroatluubers’. 

         Het OCMW Verhuist naar het gemeentehuis en de dienst Vrije tijd zal naar de Bijenkorf verhuizen. Tegen 1 

januari 2016 moet de verhuis rond zijn. 

5        Varia. 

         Guido Wouters verhuist per 1 april 2015 naar Lembeke en kan dus geen lid meer zijn van de cultuurraad. Zijn 

laatste vergadering op 25 maart 2015 wil hij nog meemaken. 

        De feestcommissie van Bassevelde wil samen met de KLJ en de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia de 11-

juliviering organiseren. Op donderdag 19 februari is er een eerste vergadering gepland. De secretaris zal deze 

vergadering bijwonen. 
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         Ludo organiseert met de Lionsclub Diederick Assenede op 28 april in de Bijenkorf een spreekbeurt over wat er 

met het spaargeld gaat gebeuren.  Jan Smets is de spreker. Het aantal plaatsen is beperkt . Inschrijven verplicht. 

De bestuursleden van de cultuurraad  worden ook uitgenodigd. 

        Ludo stelt voor om een culturele uitstap te organiseren met de cultuurraad. 

         Yvan neemt deel met het Rampensemble aan ‘Assenede inviteert’ op 5 juli 2015. Dit is een initiatief van de 

Asseneedse zelfstandigen. 

        Robert biedt een tentje aan van de Heemkundige Kring om te gebruiken op 5 juli. 

        Chris deelt mee dat op 24 maart de ‘Nacht van de geschiedenis’ plaatsvindt in de Huysmanshoeve. Acht 

Meetjeslandse Davidsfondsverenigingen organiseren dit evenement. 

 

 

6      Opstellen voorlopige agenda volgende bestuursvergadering. 

 

Volgende vergadering 25 maart. 

Ludo laat zich verontschuldigen voor de komende vergadering. 

De agenda zal door de voorzitter ten gepasten tijde doorgestuurd worden naar de bestuursleden. 

 

   

 

 


