p/a cultuurdienst
Kasteelstraat 1-3
9960 Assenede
09 341 90 88
cultuur@assenede.be

Bestuursvergadering 25.03.2015 - goedgekeurde versie
Aanwezig:

Dominique Buysse (schepen van cultuur), Annie De Taeye, Pablo Smet, Chris Van Guyt,
Wilfried Teeuws, Yvan Schaght, Guido Wouters, Michel Coene en Modest Van Achte (verslag)

Verontschuldigd: Robert Boelens, Ludo Suy en Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator)
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Goedkeuren verslag bestuursvergadering 18.02.2015


Pablo heet iedereen welkom, verontschuldigt Sofie Van Waes en Robert Boelens en heet iedereen welkom.



Guido Wouters vraagt het woord daar hij de gemeente zal verlaten en dit zijn laatste vergadering is. Hij
bedankt de bestuursleden voor de goede samenwerking en het vertrouwen en vraagt om de vergadering
vroegtijdig te kunnen verlaten. De voorzitter en de schepen van cultuur bedanken hem voor zijn inzet en
wensen hem veel succes.



De tekst van het verslag van de bestuursvergadering dd. 18.02.2015 wordt goedgekeurd.

Vlaanderen Feest! 2015


Modest stelt voor om te vermelden in de Belleman dat de gemeente maximaal 1 000 euro ter beschikking
stelt voor de organisatie van Vlaanderen Feest! en dat de cultuurraad maximaal 1 500 euro extra steun geeft
aan de organisatoren. Ook de verzekering, Sabam, Billijke vergoeding en kosten voor drukwerk worden
vergoed door de cultuurraad.



Op 19 februari 2015 heeft de secretaris de vergadering van de feestcommissie en Koninklijke Harmonie SintCecilia om de organisatie van de feestelijkheden op 11 juli 2015 te bespreken bijgewoond. Er werd een
voorstel tot programma opgemaakt en een ontwerpbegroting. Dit alles werd voorgelegd op de
bestuursvergadering van de cultuurraad.



De voorzitter verwijst naar het reglement waarin staat dat minimaal 70% van het toegekende bedrag (1 000
euro van de gemeente en 1 500 euro van de cultuurraad) moet besteed worden aan de artistieke/culturele
programmatie. De secretaris zal contact opnemen met de feestcommissie en het bestuur van de Koninklijke
Harmonie Sint-Cecilia en hen daarover inlichten.

Het heden en de toekomst van de cultuurraad en het culturele leven in Assenede
 De voorzitter zal tegen de volgende vergadering trachten één cluster te behandelen.
 Er wordt voorgesteld om opmerkingen rond ‘ Rol, functie en taak van de cultuurraad’ door te sturen naar de
voorzitter vóór de volgende bestuursvergadering, zodat hij alles kan bundelen om te bespreken tijdens de
eerstvolgende bestuursvergadering.
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Samenstelling Algemene Vergadering: stand van zaken


In 2013 waren er 76 verenigingen aangesloten bij de cultuurraad. In 2014 nog 46 en in 2015 hebben 50
verenigingen zich aangemeld.



De verenigingen werden nogmaals aangeschreven.



De lijst met aangesloten verenigingen voor het werkjaar 2015 werd afgesloten op 15 maart 2015. In totaal
zijn er 50 verenigingen, waarvan Hallekin vzw nog moet bevestigd worden op de eerstvolgende Algemene
Vergadering.



Pablo zal Similes Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen aanschrijven, hun activiteiten opvragen en vragen om
het aansluitingsformulier in te vullen.



Modest stuurt de lijst met de aangesloten verenigingen per e-mail naar het dagelijks bestuur van de
cultuurraad.



Hallekin vzw bezorgde een bundel met documenten om aan te tonen dat zij voldoende socio-culturele
activiteiten per werkjaar hebben. Het bestuur is akkoord dat Hallekin vzw toetreedt tot de cultuurraad. Op
de volgende AV wordt hun kandidatuur bevestigd. Pablo laat hen dit weten.

Op culturele uitstap met de cultuurraad


Er wordt voorgesteld om als culturele uitstap de Verbeke Foundation te bezoeken, om daar onder meer de
Kubus van Guy Vandenbranden te gaan bezichtigen.



Dit agendapunt wordt volgende vergadering hernomen.

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


De cultuurbeleidscoördinator is minstens voor 5 weken afwezig wegens ziekte. Marlies Goethals neemt het
takenpakket van cultuur over (1/5 van haar pakket) tot zolang Sofie afwezig is. Vanaf januari 2016 neemt
Sofie ouderschapsverlof.



Er is een mooie oplossing gevonden voor kunstwerk ‘de Kubus’. Deze is momenteel uitgeleend aan de
Febelcostichting in Mol en staat er nog tot 19 april 2015. De Verbeke Foundation in Kemzeke zou de kubus
willen opnemen in hun collectie. De kubus blijft eigendom van de gemeente Assenede maar er zal een
overeenkomst worden opgesteld. Er wordt voorgesteld om als culturele uitstap de Verbeke Foundation te
bezoeken.



De schepen deelt mee dat men kijkt om een nog nauwere samenwerking te realiseren tussen de dienst vrije
tijd en de bibliotheek. Men wil één team creëren.



De schepen deelt mee dat men de openingsuren van de Bib van Assenede wil uitbreiden. Michel vraagt of
het mogelijk is om een koffiehoek te installeren in de bibliotheek. In omliggende gemeenten en in
Nederland kent een koffiehoek veel bijval. Het brengt de mensen bij elkaar. Michel vindt dat er te weinig
vrijwilligers worden ingeschakeld.

Subsidie gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie: bespreking aanvragen tweede trimester
2015


Chris stelt voor om voor de gemeenschapsvormende cultuurparticipatieprojecten enkel de afrekening op te
sturen naar de cultuurraad. 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.



Pablo deelt mee dat dinsdag 31 maart de aanvragen voor cultuurparticipatieprojecten moeten ingediend zijn
voor het eerste trimester. Yvan, Chris, Michel en Pablo komen samen voor de bespreking op 8 april bij Chris
in Bassevelde.
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De jaarverslagen die de vroegere voorzitter van de cultuurraad (Willy Van Hijfte) opmaakte zitten
waarschijnlijk in het archief van de gemeente, maar zijn nog niet terug gevonden. Michel heeft deze nodig
om een tekst te schrijven rond de opstart/geschiedenis van de cultuurraad van Assenede, zodat dit op de
website kan gepubliceerd worden.
Binnenkort is er een 4-daagse familiefilm in ‘de Bijenkorf’. Men is nog steeds op zoek naar vrijwilligers om te
helpen in de Bijenkorf. Twee woensdagen en twee zondagen. Michel is bereid om mee te helpen.
Wilfried stelt voor om een afscheidsgeschenk te kopen voor Guido Wouters. Er wordt besloten een
waardebon te schenken.
Chris deelt mee dat op 30 april door het Davidsfonds van Bassevelde een causerie rond diabetes gegeven
wordt.
Michel stelt voor om een badge te laten maken met naam en logo van de cultuurraad voor de leden van het
dagelijks bestuur. De secretaris vraagt een offerte aan bij Herman De Groote.
Michel deelt mee dat het bestuur van combo D-Drix Swing Band contact zal opnemen met de cultuurraad.

Afspraken & te doen


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



Modest stuurt de lijst met de aangesloten verenigingen per e-mail naar het dagelijks bestuur van de
cultuurraad.



Modest vraagt aan Herman De Groote een offerte voor de aanmaak van een badge met naam en logo van de
cultuurraad voor de leden van het dagelijks bestuur.



Pablo laat Hallekin vzw weten dat het bestuur van de cultuurraad akkoord is dat de vereniging toetreedt tot
de cultuurraad en dat op de eerstvolgende Algemene Vergadering van de cultuurraad hun kandidatuur
wordt bevestigd.



Pablo vraagt aan alle bestuursleden om opmerkingen omtrent de ‘ Rol, functie en taak van de cultuurraad’
door te sturen naar de voorzitter vóór de volgende bestuursvergadering, zodat hij alles kan bundelen om te
bespreken tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering.



Pablo zal Similes Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen aanschrijven, hun activiteiten opvragen en vragen om
het aansluitingsformulier in te vullen.



Sofie heeft een overzicht gemaakt van alle reeds ingediende aanvragen voor subsidie voor
gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie en zal dit rondsturen naar de bestuursleden.



Sofie laat een kopie maken van de oorkonde van Boekhoute en laat deze digitaliseren. Ze zoekt uit waar en
hoe de oorkonde kan bewaard worden. Het Rijksarchief lijkt ons de meest geschikte plaats.



Sofie maakt voor eind 2014 het overdrachtscontract van de vlag van ‘de Braakmanszonen en dochters’ van
Boekhoute aan de gemeente Assenede op.



Sofie zoekt in het gemeentehuis van Assenede een geschikte locatie om alle vaandels en vlaggen van de
Asseneedse muziekverenigingen te bewaren.



Yvan, Chris, Michel en Pablo komen samen voor de bespreking van de aanvragen voor subsidie voor
gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie (tweede trimester 2015) op 8 april bij Chris thuis in Bassevelde.

10 Voorlopige agendapunten voor volgende bestuursvergadering


Op culturele uitstap met de cultuurraad: voorstellen.

Volgende vergadering: 29.04.2015 om 20.00 uur in de cafetaria van ‘de Bijenkorf’
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