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p.a. Cultuurdienst 
Kasteelstraat 1-3 
9960 Assenede 

09 341 90 88 

cultuur@assenede.be 

Bestuursvergadering 17.06.2015 - goedgekeurde versie 

 

datum & locatie: 17.06.2015 om 20 uur in De Bijenkorf 

aanwezig: Pablo Smet, Annie Detaeye, Wilfried Teeuws, Chris Van Guyt, Ludo Suy, Robert Boelens & 

Yvan Schaght 

verontschuldigd: Michel Coene, Modest Van Achte, Dominique Buysse (schepen van cultuur) & Sofie Van 

Waes 

afwezig:  / 

notulist: Chris Van Guyt 

volgende vergadering: woensdag 01.06.2015 om 20 uur bij Chris thuis - evaluatie subsidieaanvragen 

woensdag 09.09.2015 om 20 uur in De Bijenkorf - bestuursvergadering: 

1. Welkom door de voorzitter en goedkeuren verslag bestuursvergadering 20.05.2015 

1.1 Pablo heet iedereen welkom. 

1.2 Het verslag van de vergadering van 20.05.2015 wordt goedgekeurd. 

2. Afspraken & te doen uit vorige vergadering 

2.1 Chris schrijft een artikel omtrent het aantal aangesloten verenigingen en het aantal aanvragen en de 

resultaten voor subsidie voor gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie. Pablo bezorgt Chris daarvoor de 

nodige informatie. 

 Dit artikel zal in de eerstvolgende Belleman verschijnen. 

2.2 Dominique zal actie ondernemen omtrent het voorval met de lange wachttijd bij een interventie van de 

wachtdienst in de Bijenkorf. 

 Status onbekend. 

2.3 Ludo zorgt voor een vereenvoudiging van het aanvraagformulier voor subsidie voor gemeenschapsvorming en 

cultuurparticipatie. Pablo zal hem daarvoor het origineel in Word bezorgen. 

 Ludo heeft dit formulier vereenvoudigd en aan Pablo bezorgd, die dit aan de cultuurdienst zal bezorgen 

zodat dit kan gebruikt worden. 

 Chris stelt vast dat het formulier erg moeilijk of niet te vinden is op internet. Pablo onderneemt actie. 

 Chris stelt vast dat de website van de cultuurraad erg moeilijk of niet te vinden is op internet. Bijvoorbeeld 

via Google. Pablo onderneemt actie. 

2.4 Michel zal ter voorbereiding van onze culturele uitstap praktische informatie inwinnen bij Verbeke 

Foundation. 

 Status onbekend. 

2.5 Modest bezorgt de drukker de link naar de website van Vlaanderen Feest!, waar hij het logo kan vinden om te 

gebruiken op de affiches. 

 Pablo heeft dit gedaan. 
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2.6 Modest maakt een tekstje voor de Belleman dat hij samen met het strooibriefje in De Belleman laat plaatsen 

aan Pablo. Pablo bezorgt het nodige aan Kristof. 

 Is gebeurd. 

2.7 Modest zal in het najaar, op het moment dat er een oproep gedaan wordt voor de 11-juliviering, een artikel 

schrijven om de subsidieregeling rond deze viering uit te leggen. 

2.8 Pablo bezorgt de boekenbon aan Guido. 

 Is gebeurd. Guido was hier erg blij mee en bedankt nogmaals de voltallige bestuursploeg. 

2.9 Pablo brengt de aanvragers van subsidie voor gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie op de hoogte van 

de beslissingen van het dagelijks bestuur. 

 Is nog niet gebeurd. 

2.10 Pablo doet de aanvraag voor promotiemateriaal bij Vlaanderen Feest! 

 Is gebeurd. 

2.11 Pablo vraagt aan de cultuurdienst of er een papieren handleiding kan voorzien worden voor het gebruik van 

de geluids- en lichtinstallatie in de Bijenkorf. 

 Deze handleiding is er, maar is in de Bijenkorf momenteel onvindbaar. Ze is wel nog beschikbaar op de 

website. Pablo zal, naar aanleiding van een opleiding die hij geeft aan een deel van het 

gemeentepersoneel, de handleiding herwerken. Deze kan bijvoorbeeld met een kettinkje vastgemaakt 

worden zodat ze niet meer verdwijnt. 

2.12 Pablo vraagt aan Kristof of er vanaf nu maandelijks een rubriek ‘Nieuws uit de cultuurraad’ in de Belleman kan 

gepubliceerd worden. 

 Kristof was erg te spreken over het voorstel. 

2.13 Pablo vraagt aan Marlies om bij e-mails aan verenigingen steeds het dagelijks bestuur in kopie te zetten. 

 Marlies zal dat doen. 

2.14 Pablo zal deze tekst van het subsidiereglement van Erfgoedcel Meetjesland rondsturen naar alle aangesloten 

verenigingen. 

 Is gebeurd. 

2.15 Robert en Modest gaan naar de gemeente (dienst vrije tijd/cultuurdienst) om de oorkonde van Boekhoute op 

te vragen, om deze te laten digitaliseren en ze daarna terug te bezorgen aan de gemeente. Michel zal op het 

ogenblik van digitalisering er ook een foto/film van maken. 

 Is nog niet gebeurd. 

2.16 Sofie maakt een overzicht van alle reeds ingediende aanvragen voor subsidie voor gemeenschapsvorming en 

cultuurparticipatie en zal dit rondsturen naar de bestuursleden. 

 Is nog niet gebeurd omdat Sofie nog steeds afwezig is. 

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

Boekhoute aan de gemeente Assenede op. Het overdrachtscontract is klaar, maar moet nog getekend worden 

door de burgemeester en door de secretaris. Dominique zal hiervoor zorgen. 

 Pablo zal naar Dominique bellen om te vragen of het gebeurd is. 

2.18 Sofie zoekt in het gemeentehuis van Assenede een geschikte locatie om alle vaandels en vlaggen van de 

Asseneedse muziekverenigingen te bewaren.  

 Is nog niet gebeurd omdat Sofie nog steeds afwezig is. 

2.19 Yvan bezorgt Pablo de nodige info omtrent de mogelijkheid om projectsubsidies aan te vragen. Pablo zal aan 

Kristof vragen om deze informatie in de Belleman te publiceren. 

 Is gebeurd. 



p. 3 (van 6) 

 

2.20 Iedereen zal bijlage 2 aan het verslag van vorige vergadering hieromtrent nog eens doornemen, zodat we dit 

op volgende vergadering opnieuw kunnen bespreken. 

2.21 Pablo zal Similes Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen er van op de hoogte brengen dat hun lidmaatschap 

aanvaard is, maar dat dat nog moet bekrachtigd worden op de algemene vergadering. 

 Pablo zal dat alsnog doen. 

3. 11-juliviering Bassevelde: stand van zaken 

3.1 Er werden 10.000 flyers gedrukt voor de 11-juliviering. Kostprijs 272,25 euro. Tevens werden 10.000 flyers 

gedrukt voor Bassevelde kermis / 11-juliviering. Modest heeft de inrichters laten weten dat we enkel de flyers 

van de 11-juliviering betalen. Modest heeft de vraag gesteld of we ook de kosten van de bedeling op ons 

nemen. 

3.2 We zullen de kosten van het bedelen niet op ons nemen. Ten eerste omdat we de kost niet kennen, ten 

tweede omdat we dat in het verleden ook niet gedaan hebben en ten derde omdat er daar in het regelement 

geen sprake van is. Pablo brengt Modest hiervan op de hoogte. 

3.3 Ter info: er zijn 6.800 huisnummers in Assenede. 

4. Aanvraag projectsubsidie van Strandpaal 28 vzw 

4.1 We keuren deze aanvraag goed. 

4.2 Het is niet duidelijk welke subsidies in aanmerking komen voor projectsubsidie en welke voor subsidie voor 

gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie. Met de veranderingen in de subsidieregeling van de hogere 

overheid in het verschiet zullen we ons subsidiereglement moeten aanpassen. We zullen van de situatie 

gebruik maken om te onderzoeken of we projectsubsidie en subsidie voor gemeenschapsvorming en 

cultuurparticipatie kunnen samenvoegen. 

5. Oorkonde Boekhoute 

5.1 Info van Marlies: 

Het college is akkoord om de kosten van de digitalisering te dragen. 

Het college heeft wel wat vragen bij het voorstel om naar het rijksarchief te gaan. Ze zouden het zonde vinden 

dat de oorkonde dan weg is uit Assenede. Ze stellen de vraag naar andere mogelijkheden. 

Wat betreft de eigendomskwestie stellen ze de vraag van wie de oorkonde eigendom is. 

5.2 We stellen ons de vraag of de oorkonde nog kan tentoongesteld worden. Wat met de invloed van licht en 

andere omgevingsinvloeden? 

5.3 De bewaring is een probleem dat zich nu stelt met de oorkonde, maar dat zich in de toekomst nog kan stellen 

me andere stukken. Pablo zal aan de Erfgoedcel van Comeet vragen wat we het beste kunnen doen met de 

oorkonde. Hij nodigt een erfgoedspecialist (van Comeet) uit om ons de mogelijkheden uit te leggen. 

5.4 Na het digitaliseren zullen we het bestand beschikbaar stellen op de website van de cultuurraad. 

5.5 We adviseren een aantal getrouwe kopieën te maken, waarvan er een in het gemeentehuis kan 

tentoongesteld worden. 

6. Vraag van Yvan 

6.1 Binnenkort wordt er een cultuurevenement in verband met de ziekte ALS georganiseerd. De datum is 11 

oktober 2015. De Bijenkorf is afgehuurd op 10 en 11 oktober. Het is de bedoeling geld in te zamelen voor de 
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vzw Een Hart voor ALS. Meer details volgen nog. Kunnen wij als cultuurraad, onder de vorm van sponsoring, 

niet vragen aan het gemeentebestuur, de Bijenkorf gratis te mogen gebruiken gedurende die twee dagen? 

6.2 Ondanks het feit dat we dit initiatief toejuichen menen we dat het niet onze taak is om deze vraag te stellen. 

We adviseren Yvan om zijn vraag rechtstreeks tot het A.G.B. te richten. 

7. Culturele uitstap naar Verbeke Foundation 

7.1 Niet besproken omdat Michel verontschuldigd is. 

7.2 Om niet toe moeten wachten tot de volgende vergadering zal Pablo aan Michel vragen om de informatie via e-

mail door te sturen. 

8. Inhoud van de rubriek ‘Nieuws uit de cultuurraad’ in de Belleman 

8.1 De cultuurraad zorgt maandelijks voor een rubriek ‘Nieuws uit de cultuurraad’ in de Belleman. De bedoeling is 

dat de cultuurraad de inhoud hiervoor maandelijks tijdig bezorgt aan de cultuurdienst. Pablo heeft dit aan 

Kristof gevraagd. Deze was erg te spreken over het voorstel. 

8.2 Tegen volgende keer een verslag van de 11-juliviering? 

8.3 Pablo maakt een artikel “Hoe vindt men ons?” Hij beschrijft er waar de informatie over de cultuurraad online 

te vinden is. Hij zal de website ook aanvullen met: 

- alle verslagen; 

- links naar de site van de gemeente; 

- een pagina met de subsidies voor gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie; daarop komen de 

activiteiten die al subsidie ontvangen hebben; dit kan andere verenigingen motiveren om ook een 

aanvraag in te dienen; vermeld worden de titel, de vereniging, de omschrijving en de motivatie van 

de cultuurraad; het bedrag van de subsidie wordt niet vermeld. 

8.4 Tegen volgende editie zullen we een artikel schrijven over het bezoek aan Verbeke Foundation. 

8.5 Modest zal in het najaar, op het moment dat er een oproep gedaan wordt voor de 11-juliviering, een artikel 

schrijven om de subsidieregeling rond deze viering uit te leggen. 

9. Voorstellen aan het gemeentebestuur naar aanleiding van de veranderingen op het 

vlak van cultuur die vanaf 1 januari 2016 zullen doorgevoerd worden 

9.1 Na protest en een petitie van Hart Boven Hard heeft het Vlaams parlement de behandeling van het decreet 

dat de oormerkingen afschaft opgeschort. 

9.2 We zijn hier uitermate bezorgd over. Wat zullen de veranderingen zijn? Pablo contacteert de andere raden 

(sport, jeugd) om te zien of we gezamenlijk en standpunt kunnen innemen en voorstellen maken aan het 

gemeentebestuur. 

9.3 We zullen in alle geval in september een brief sturen aan het gemeentebestuur. Iedereen denkt na over de 

inhoud. 

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

10.1 De schepen van cultuur noch de verantwoordelijke van de cultuurdienst zijn aanwezig op de vergadering. 

11. Varia 

11.1 Chris zal vanaf nu een lijst bijhouden met de aanvragen voor subsidie en de aanvragers op de hoogte houden 

van de beslissing. De eerste keer na behandeling van de aanvraag, de tweede keer na bepalen van het bedrag 
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en doorsturen naar de gemeentesecretaris. Chris zal de verenigingen er ook attent op maken als ze te laat 

dreigen te zijn met indienen van de stukken. 

11.2 Chris stelt de vraag of er acties mogelijk zijn om de opkomst voor de maandelijkse filmvertoning te verhogen. 

Pablo merkt op dat de opkomst in lijn ligt met wat andere cultuurorganisaties ervaren. Een opkomst van 30 tot 

40 man is niet abnormaal. Na discussie kunnen we geen concrete maatregelen voorstellen doen. 

12. Afspraken & te doen 

12.1 Chris stelt een lijst op met subsidieaanvragen en brengt de verenigingen op de hoogte van de beslissingen. 

12.2 Dominique laat de overdrachtscontract van de vlag van ‘de Braakmanszonen en dochters’ van Boekhoute aan 

de gemeente Assenede ondertekenen door de burgemeester en door de secretaris. 

12.3 Dominique zal actie ondernemen omtrent het voorval met de lange wachttijd bij een interventie van de 

wachtdienst in de Bijenkorf. 

12.4 Iedereen denkt na over de inhoud van de brief omtrent onze bezorgdheid (naar aanleiding van de 

besparingen) die we na de zomer aan het gemeentebestuur zullen bezorgen. 

12.5 Ludo zorgt voor een vereenvoudiging van het aanvraagformulier voor subsidie voor gemeenschapsvorming en 

cultuurparticipatie. 

12.6 Michel zal ter voorbereiding van onze culturele uitstap praktische informatie inwinnen bij Verbeke 

Foundation. 

12.7 Modest zal in het najaar, op het moment dat er een oproep gedaan wordt voor de 11-juliviering, een artikel 

schrijven om de subsidieregeling rond deze viering uit te leggen. 

12.8 Pablo breidt de website uit met: alle verslagen, links naar de site van de gemeente, een pagina met de 

verleende subsidies voor gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie en projectsubsidies. 

12.9 Pablo brengt de aanvragers van subsidie voor gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie op de hoogte van 

de beslissingen van het dagelijks bestuur. 

12.10 Pablo brengt Modest er van op de hoogte dat de cultuurraad de kosten voor het van de flyers van de 11-

juliviering niet zullen dragen. 

12.11 Pablo contacteert de andere raden (sport, jeugd) om te zien of we gezamenlijk en standpunt kunnen innemen 

naar aanleiding van de veranderingen op vlak subsidies van cultuur en voorstellen uiten aan het 

gemeentebestuur. 

12.12 Pablo laat Marnix Willems weten dat Similes Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen lid kan worden van de 

Algemene Vergadering. 

12.13 Pablo maakt een artikel voor de Belleman “Hoe vindt men ons?”. 

12.14 Pablo vraagt aan Michel om de informatie voor het bezoek aan Verbeke Foundation via e-mail door te sturen. 

12.15 Pablo zal aan de erfgoedcel van Comeet vragen wat we het beste kunnen doen met de oorkonde. Hij nodigt 

een erfgoedspecialist (van Comeet) uit om ons de mogelijkheden uit te leggen. 

12.16 Pablo zal Similes Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen er van op de hoogte brengen dat hun lidmaatschap 

aanvaard is, maar dat dat nog moet bekrachtigd worden op de algemene vergadering. 

12.17 Pablo zal, naar aanleiding van een opleiding die hij geeft aan de medewerkers van het AGB, de handleiding 

herwerken. Deze kan bijvoorbeeld met een kettinkje vastgemaakt worden zodat ze niet meer verdwijnt 

12.18 Robert en Modest gaan naar de gemeente (dienst vrije tijd/cultuurdienst) om de oorkonde van Boekhoute op 

te vragen, om deze te laten digitaliseren en ze daarna terug te bezorgen aan de gemeente. Michel zal op het 

ogenblik van digitalisering er ook een foto/film van maken. 



p. 6 (van 6) 

 

12.19 Sofie maakt een overzicht van alle reeds ingediende aanvragen voor subsidie voor gemeenschapsvorming en 

cultuurparticipatie en zal dit rondsturen naar de bestuursleden. 

12.20 Sofie zoekt in het gemeentehuis van Assenede een geschikte locatie om alle vaandels en vlaggen van de 

Asseneedse muziekverenigingen te bewaren.  

13. Voorlopige agendapunten volgende vergadering 

13.1 Inhoud voor de rubriek ‘Nieuws uit de cultuurraad’ in de Belleman 

13.2 De cultuurraad bezorgt voorstellen aan het gemeentebestuur naar aanleiding van de veranderingen op het 

vlak van cultuur die vanaf 1 januari 2016 zullen doorgevoerd worden. 

14. Kalender 

woensdag 1 juli om 20 uur bij Chris Evaluatie subsidieaanvragen 

woensdag 9 september om 20 uur in de Bijenkorf Bestuursvergadering 

 


