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verslag van de 23e bestuursvergadering op 12.11.2015 in gc ‘de Bijenkorf’
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Notulist:

Schepen Hilde Baetslé, Sofie Van Waes, Annie De Taeye, Chris Van Guyt, Robert Boelens,
Ludo Suy, Pablo Smet en Modest Van Achte
Dominique Buysse en Wilfried Teeuws
Yvan Schaght
Modest Van Achte

1. Welkom door de voorzitter en goedkeuren van de verslagen van de 21e en 22e vergadering
 Pablo heet de aanwezigen welkom en vraagt of er opmerkingen zijn over de verslagen van de 21e en 22e
vergadering.
 De verslagen van de bestuursvergaderingen op 09.09.2015 en 1.10.2015 worden goedgekeurd.
 Modest stelt zich vragen betreffende de woorden quadrimester (22e vergadering) en tertiaal (21e
vergadering). Deze woorden staan niet in het groene boekje en worden dus niet erkend. Pablo zal zich
informeren bij een taalkundige van de VRT.
 Op vraag van Modest worden de volgnummers van de vergaderingen terug ingevoerd.
2. Uit de vorige vergadering
 Pablo heeft op vraag van Marnix Willems van Similes met hem overlegd. Op de volgende Algemene
Vergadering wordt het lidmaatschap van Similes meegedeeld en kan de vereniging zich kort voorstellen.
 Michel vraagt zich af waar de laptop van de vorige voorzitter gebleven is. Deze laptop was onherstelbaar
beschadigd en werd naar het containerpark gebracht. Een tweede laptop en een printer zijn in het bezit van
de secretaris. Bij ontslag van de secretaris wordt al dit materiaal terug aan het bestuur gegeven.
 De documentatie/jaarverslagen van de cultuurraad zijn onvindbaar.
 Hilde heeft aan Kristof Vereecke voorgesteld om, indien teksten niet integraal kunnen gepubliceerd worden
in de Belleman, de aangepaste tekst terug te sturen naar de opsteller. Op die voorwaarde zal de secretaris
zijn tekst voor de Belleman omtrent de 11 juliviering opstellen en eerst doorsturen naar Pablo ter aanvulling
en/of verbetering.
 Pablo wacht op een brief/advies van Frank Baete betreffende de oorkonde van Boekhoute. Van zodra deze
brief in zijn bezit is, zal Pablo het college van burgemeester en schepenen het advies om de oorkonde te
laten bewaren in het Rijksarchief bezorgen.
 Pablo dient de andere raden (sport, jeugd) nog te contacteren om te zien of we een gezamenlijk standpunt
kunnen innemen naar aanleiding van de veranderingen op het vlak van subsidies voor cultuur en of we
gezamenlijke voorstellen kunnen uiten aan het gemeentebestuur. Op 3 december zal Pablo met de
voorzitters van de jeugd- en de sportraad daarover van gedachten wisselen.
 Bij dringende interventies van de wachtdienst in de Bijenkorf zal voortaan door het gemeentebestuur
gezorgd worden dat er iemand opgeroepen wordt die dichtbij woont.

3. Vlaanderen Feest! / 11-juliviering: transparante bewijsvoering
 In de bestuursvergadering dd. 09.09.2015 stelde het bestuur dat voor de afrekening de bewijsvoering
onvoldoende, onduidelijk en absoluut niet transparant was. Voor de toekomst zullen we een duidelijker
bewijsvoering eisen.
 De secretaris geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de viering op 11 juli in Bassevelde.
 Het lijvig dossier werd tijdig overgemaakt aan Sofie Van Waes en werd op 10 september door Pablo
doorgestuurd naar Vlaanderen Feest. Het afrekeningsdossier werd aanvaard en binnenkort wordt 815 euro
gestort op de rekening van de cultuurraad.
 Sofie zorgt tegen de volgende 11-juliviering voor een draaiboek als leidraad voor de organisatoren.
4. Brief aan het gemeentebestuur omtrent de bezorgdheid van de cultuurraad (naar aanleiding van de
besparingen): wat wordt de inhoud van de brief?
 Pablo ontwerpt een brief aan het gemeentebestuur waarin we onze bezorgdheid uiten over de subsidies
voor cultuur.
 Alle bestuursleden zullen deze brief nalezen en aanvullen.
 Pablo stuurt het ontwerp voor deze brief naar alle bestuursleden ter aanvulling en/of verbetering. De
definitieve versie bezorgt hij aan het college van burgemeester en schepenen.
5. Infoavond omtrent vluchtelingencrisis (10.12.2015): stand van zaken
 Pablo heeft een spreker gezocht, maar niet gevonden.
 De geplande infoavond op 10 december wordt afgelast en we houden dit in beraad.
6. Bijeenkomst Meetjeslandse cultuurraden (27.10.2015): stand van zaken
 Sofie, Ludo, Michel en Pablo waren aanwezig in Wachtebeke.
 De gratis tool ‘Planidoo’ (ontworpen door VTB) werd voorgesteld .
 Het tweede gedeelte door Dieter Van de Putte van ‘de Wakkere Burger’ was niet zo interessant.
7. Inhoud voor de rubriek ‘Nieuws uit de cultuurraad’ in de Belleman
 Michel schrijft een tekst over het bezoek aan Verbeke Foundation.
 Modest schrijft een tekst over de subsidie voor de 11-juliviering.
 De teksten worden eerst opgestuurd naar Pablo, die de teksten aan Kristof Vereecke bezorgt.
 Pablo vraagt Kristof wat de deadline is voor het insturen van de teksten voor de Belleman.
8. Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst
 Hilde Baetslé neemt vanaf 1 januari de taak over van Dominique Buysse en wordt o.a. schepen van cultuur.
Hilde wordt vanaf nu ook uitgenodigd voor de komende vergaderingen.
 Op donderdag 3 december 2015 is er in de Bijenkorf voor bestuursleden van verenigingen een vergadering
over vrijetijdsparticipatie. Er is tevens een tentoonstelling van Cultuurnet en een infomoment door
wijkcentrum ‘De Kring’ uit Eeklo.
 Tussen kerstdag en nieuwjaar worden opnieuw Vlaamse Filmpjes vertoond in de Bijenkorf.
 De cultuurdienst en de rest van de dienst vrije tijd zijn verhuisd naar de kubuszaal van de bibliotheek in
Assenede. Tijdens de openingsuren van de dienst vrije tijd waarop de bib gesloten is, kan de krant gelezen
worden.
 Sofie zal op 3 december de aanwezigen informeren dat boeken ook thuis kunnen gebracht worden.

9. Varia
 Sofie verstuurt de aanvragen voor het verlengen van lidmaatschap voor het werkjaar 2016 naar de
verenigingen die lid zijn van de Algemene Vergadering. De aanvragen dienen voor 31 januari 2016
teruggestuurd te worden naar de cultuurdienst.
 Sofie vraagt om een contactadres te publiceren op de website van de cultuurraad.
 De Algemene Vergadering wordt voorzien op woensdag 16 december 2016 in de cafetaria of in de
Honingpot. De agenda van de vorige Algemene vergadering wordt overlopen, als basis voor de
agenda/uitnodiging voor de komende. Pablo stuurt de voorlopige agenda door naar alle bestuursleden
 Modest maakt een financieel verslag op voor de Algemene Vergadering.
 Er zijn reeds 2 subsidieaanvragen binnen voor gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie. Er kan nog
ingediend worden tot 30 november. Deze aanvragen zullen besproken worden tijdens de volgende
bestuursvergadering.
 Op de documenten van de cultuurraad wordt de website toegevoegd. Pablo zorgt ervoor.
 Het advies omtrent het terugplaatsen van de steen van Bob Dries wordt gevolgd door het college van
burgemeester en schepenen.
 Op 4 december organiseert Comeet haar cultuurhappening. Inschrijven is verplicht. Sofie stuurt de
uitnodiging voor de cultuurhappening van Comeet nog eens door naar alle bestuursleden.
10. Afspraken & te doen
 Michel schrijft voor de Belleman een tekst over het bezoek aan Verbeke Foundation.
 Modest maakt een financieel verslag op voor de Algemene Vergadering.
 Modest schrijft voor de Belleman een tekst over de subsidie voor de 11-juliviering.
 Pablo bezorgt de teksten van Michel en Modest aan Kristof Vereecke.
 Pablo bezorgt het college van burgemeester en schepenen de definitieve brief omtrent onze bezorgdheid
voor de toekomst van cultuur in Assenede.
 Pablo bezorgt het college van burgemeester en schepenen het advies om de oorkonde van Boekhoute te
laten bewaren in het Rijksarchief.
 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 en voegt
contactgegevens toe.
 Pablo informeert bij een taalkundige van de vrt wat het juiste woord is voor een periode van vier maanden.
 Pablo nodigt iemand van Comeet uit om ons te informeren omtrent het bewaren van archiefstukken.
 Pablo overlegt op 3 december met de voorzitters van de jeugd- en de sportraad omtrent het innemen van
gezamenlijke standpunten, samenwerking, …
 Pablo stuurt de voorlopige agenda voor de Algemene Vergadering door naar alle bestuursleden.
 Pablo stuurt het ontwerp voor de brief aan het gemeentebestuur met onze bezorgdheid voor de toekomst
van cultuur in Assenede naar alle bestuursleden ter aanvulling en/of verbetering.
 Pablo vervolledigt de documenten van de cultuurraad met het adres van de website.
 Pablo vraagt Kristof Vereecke wat de deadline is voor het insturen van de teksten voor de Belleman.
 Sofie stuurt de uitnodiging voor de cultuurhappening van Comeet nog eens door naar alle bestuursleden.
 Sofie zal op 3 december de aanwezigen informeren dat boeken van de bib ook aan huis gebracht worden.
 Sofie zorgt tegen de volgende 11-juliviering voor een draaiboek als leidraad voor de organisatoren.

11. Kalender
 donderdag 3 december om 18.30 uur
 vrijdag 4 december om 19.00 uur
 donderdag 10 december om 20.00 uur
 woensdag 16 december om 20.00 uur

infoavond vrijetijdsparticipatie in de Bijenkorf
cultuurhappening van Comeet in cc De Herbakker (Eeklo)
bestuursvergadering in de Bijenkorf
Algemene Vergadering in de Bijenkorf

12. Opstellen voorlopige agenda volgende bestuursvergadering
 Bespreking subsidieaanvragen voor gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie
 Voorbereiding Algemene Vergadering 16.12

