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

bestuursvergadering 1 oktober 2015 - nagelezen door Pablo
datum & locatie:
aanwezig:

1 oktober 2015 om 20 uur in cafetaria van gemeenschapscentrum de Bijenkorf
Pablo Smet, Robert Boelens, Wilfried Teeuws, Yvan Schaght, Michel Coene, Sofie Van Waes
en Frank Baete (op uitnodiging)

verontschuldigd:
notulist:
volgende vergadering:

Dominique Buysse, Ludo Suy, Anny De Taeye en Modest Van Achte
Robert Boelens
donderdag 12 november om 20 uur in de cafetaria van gemeenschapscentrum de Bijenkorf

1. Welkom door de voorzitter en goedkeuren verslag bestuursvergadering 17.06.2015
1.1

Pablo heet iedereen welkom.

1.2

Het verslag van de vorige vergadering werd nog niet overgemaakt. Pablo zal dit meesturen met de
uitnodiging voor de volgende bestuursvergadering.

2. Oorkonde Boekhoute: stand van zaken en toelichting door Frank Baete
2.1

Frank Baete werd als voorzitter van heemkundig genootschap ‘de Twee Ambachten’ uitgenodigd op deze
bestuursvergadering.

2.2

De oorkonde wordt nu bewaard in het archief van het gemeentehuis. Maar in feite hoort dergelijk
document thuis in de archieven van het Rijksarchief. Het is een instituut dat gespecialiseerd is om op een
oordeelkundige wijze dergelijke zaken te bewaren. Zij kunnen het document digitaliseren en het
toegankelijk maken voor een breder publiek. Dit is altijd het standpunt geweest van de heemkring. De
oorkonde bewaren in het gemeentehuis is een beslissing met de beste bedoelingen, maar dit is echt niet
goed. De oorkonde is dan wel weg uit Assenede, maar een goede kopie kan best wel tentoongesteld
worden in het gemeentehuis.

2.3

Sofie stelt voor om een gezamenlijke brief te richten aan het gemeentebestuur uitgaande van de
cultuurraad en de heemkring om de oorkonde te laten bewaren in het Rijksarchief. Nadien kunnen de
fanfarevaandels ook aan bod komen. Pablo bezorgt het gemeentebestuur een advies.

3. Afspraken & te doen uit vorige vergadering
3.1

Robert en Michel 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.  wordt gerealiseerd

3.2

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

4. 11-juliviering Bassevelde: transparante bewijsvoering
4.1 Dit onderwerp wordt meegenomen als agendapunt voor de volgende bestuursvergadering.
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5. Culturele uitstap naar Verbeke Foundation
5.1 Op zaterdag 7 november is het zover.
5.2 Partners zijn welkom.
5.3 De cultuurraad betaalt het inkomgeld en de gids.

6. Inhoud van de rubriek ‘Cultureel nieuws’ in de Belleman
6.1 Modest schrijft een tekst als oproep voor de 11-juliviering van volgend jaar.

7. Brief aan het gemeentebestuur omtrent de bezorgdheid van de cultuurraad
7.1 Dit onderwerp wordt meegenomen als agendapunt voor de volgende bestuursvergadering.

8. Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst
8.1 Nieuws noch mededelingen.

9. Varia
9.1 Het advies om de grafsteen van Bob Dries terug te plaatsen wordt volgende week door het college van
burgemeester en schepenen besproken.
9.2 Op 3 december organiseert de dienst vrije tijd een infomarkt in de Bijenkorf, bedoeld om moeilijk
bereikbare bevolkingsgroepen te laten deelnemen aan het vrijetijdsaanbod (vrijdetijdsparticipatie).
9.3 Op 10 december zal de cultuurraad een infoavond omtrent de vluchtelingencrisis organiseren in de
Bijenkorf. Elke vereniging en geïnteresseerde burger wordt uitgenodigd. Pablo zorgt hiervoor.

10. Afspraken & te doen
10.1 Michel zoekt verder naar de berichtgeving van de Cultuurraad uit het verleden. Pablo zoekt in de dozen die
hij geërfd heeft van Alex.
10.2 Modest schrijft een artikel met de oproep voor de 11-juliviering in 2016 en legt tevens de subsidieregeling
rond deze viering uit.
10.3 Pablo bezorgt het college van burgemeester en schepenen een advies/gezamenlijke brief uitgaande van de
cultuurraad en de heemkring om de oorkonde te laten bewaren in het Rijksarchief.
10.4 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.
10.5 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.
10.6 Pablo stelt een brief op voor het gemeentebestuur waar we onze bezorgdheid uiten over de subsidies voor
cultuur. Iedereen zal deze brief nalezen en aanvullen.
10.7 Pablo zal Dominique er nog eens aan herinneren dat zij actie zal ondernemen omtrent het voorval met de
lange wachttijd bij een interventie van de wachtdienst in de Bijenkorf.
10.8 Pablo zal het verslag van de bestuursvergadering op 9 september 2015 meesturen met de uitnodiging voor
de volgende bestuursvergadering.
10.9 Pablo zorgt voor een spreker en een uitnodiging voor de infoavond omtrent de vluchtelingencrisis op 10
december.
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11. Kalender
donderdag 12 november om 20 uur

bestuursvergadering cultuurraad in de Bijenkorf

donderdag 3 december om 20 uur

infomarkt vrijetijdsparticipatie in de Bijenkorf

donderdag 10 december om 20 uur

infoavond vluchtelingencrisis in de Bijenkorf

12. Voorlopige agendapunten voor volgende bestuursvergadering
12.1 11 juli viering: transparante bewijsvoering
12.2 Brief aan het gemeentebestuur omtrent de bezorgdheid van de cultuurraad
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