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verslag van de 24e bestuursvergadering op 10.12.2015 in gc ‘de Bijenkorf’
(nagelezen door Pablo)
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Notulist:

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

1. Welkom door de voorzitter en goedkeuren van het verslag van de 23° vergadering
 Pablo heet de aanwezigen welkom en vraagt of er opmerkingen zijn over het verslag van de 23e vergadering.
 Het verslag van de bestuursvergadering op 12.11.15 wordt goedgekeurd.
2. Bespreking aanvragen subsidie voor gemeenschapsvorming & cultuurparticipatie en aanvragen
projectsubsidie
 Voor de eerste periode van vier maanden van 2016 kregen we een pak subsidieaanvragen binnen. Alle
aanvragen werden individueel besproken.
 Subsidieaanvragen gemeenschapsvorming & cultuurparticipatie: januari-februari-maart-april 2016
aanvrager
datum/data
omschrijving
beoordeling
Creatief
11 januari 2016
‘Wel in je Vel’: aanleren
komt niet in aanmerking:
Begeleidingscentrum
van de etiquette
enkel voor vrouwen
Krekenland
VIVA-SVV Assenede
15 - 17 januari 2016
Rode Feesten
komt in aanmerking
Gehandicaptenwerking
31 januari 2016
‘Klassiek op Maat’:
komt in aanmerking
Krekenland
concert pianotrio
Impression
Creatief
7 februari 2016
‘Jazz met Toon’: concert
komt in aanmerking,
Begeleidingscentrum
The Phoenix Jazz Band
uitgezonderd 20 euro in
Krekenland
de begroting voor huur
infrastructuur (wegens
eigen infrastructuur)
Creatief
22 februari 2016
‘Wel in je Vel’: koken
komt niet in aanmerking:
Begeleidingscentrum
met insecten
enkel voor vrouwen
Krekenland
Gehandicaptenwerking
februari 2016
‘Klassiek op Maat’:
komt in aanmerking
Krekenland
concert Schola
Gregoriana Dominikana

Creatief
Begeleidingscentrum
Krekenland
Creatief
Begeleidingscentrum
Krekenland
Nieuw Asseneeds Toneel
Creatief
Begeleidingscentrum
Krekenland
Davidsfonds Bassevelde

13 maart 2016

‘Jazz met Toon’: concert
The Phoenix Jazz Band

nog te bespreken:
tweede pagina aanvraag
ontbreekt
komt niet in aanmerking:
enkel voor vrouwen

21 maart 2016

‘Wel in je Vel’: Spanje

maart 2016
18 april 2016

Theaterprojekt
‘Wel in je Vel’: bezoek
brouwerij Halve Maan

komt in aanmerking
komt niet in aanmerking:
enkel voor vrouwen

28 april 2016

komt in aanmerking

Diederik van Assenede

23 april 2016

Fanfare De
Braakmanszonen &
Dochters Boekhoute
Gehandicaptenwerking
Krekenland

30 april 2016

Spreker omtrent
‘Straffen en belonen’
Lenteconcert D-Drix
Swing Band
Concert ‘100 jaar WOI’

komt in aanmerking
komt in aanmerking

30 april 2016

‘Klassiek op Maat’:
komt in aanmerking
benefietconcert met
Maaike Cafmeyer
 Subsidieaanvragen gemeenschapsvorming & cultuurparticipatie: mei-juni-juli-augustus 2016
aanvrager
datum/data
omschrijving
beoordeling
Creatief
13 juni 2016
‘Wel in je Vel’: Passages
komt niet in aanmerking:
Begeleidingscentrum
enkel voor vrouwen
Krekenland
 Subsidieaanvragen projecten
aanvrager
datum/data
Vliet
zonder datum

omschrijving
Publicatie paper omtrent
WOI
 Krekenland bezorgde tevens een pak aanvragen te laat
aanvrager
datum/data
omschrijving
e
e
Creatief
2 en 4 vrijdag, vanaf 11 Breiclub
Begeleidingscentrum
september 2015
Krekenland
Creatief
21 september 2015
‘Wel in je Vel’: omgaan
Begeleidingscentrum
met stress
Krekenland
Gehandicaptenwerking
27 september 2015
‘Klassiek op Maat’:
Krekenland
Anouk Lievens
Gehandicaptenwerking
Krekenland

4 oktober 2015

Creatief
Begeleidingscentrum
Krekenland

18 oktober 2015

‘Klassiek op Maat’:
Marieke Schneemann &
Rubens Quartet
‘Jazz met Toon’: concert
The Phoenix Jazz Band

beoordeling
komt in aanmerking

beoordeling
komt niet in aanmerking:
te laat ingediend
(deadline was 31 juli)
komt niet in aanmerking:
te laat ingediend
(deadline was 31 juli)
komt niet in aanmerking:
te laat ingediend
(deadline was 31 juli)
komt niet in aanmerking:
te laat ingediend
(deadline was 31 juli)
komt niet in aanmerking:
te laat ingediend
(deadline was 31 juli)

Creatief
Begeleidingscentrum
Krekenland
Creatief
Begeleidingscentrum
Krekenland
Creatief
Begeleidingscentrum
Krekenland
Creatief
Begeleidingscentrum
Krekenland
Creatief
Begeleidingscentrum
Krekenland

19 oktober 2015

‘Wel in je Vel’:
theatervoorstelling

16 november 2015

‘Wel in je Vel’: lezing
over spierziekten

18 november 2015

Reisverslag ‘Straffe
reisverhalen’

6 december 2015

‘Jazz met Toon’: concert
The Phoenix Jazz Band

14 december 2015

‘Wel in je Vel’:
kleurenanalyse

komt niet in aanmerking:
te laat ingediend
(deadline was 31 juli)
komt niet in aanmerking:
te laat ingediend
(deadline was 31 juli)
komt niet in aanmerking:
te laat ingediend
(deadline was 31 juli)
komt niet in aanmerking:
te laat ingediend
(deadline was 31 juli)
komt niet in aanmerking:
te laat ingediend
(deadline was 31 juli)

3. Overlopen agenda en inhoud Algemene Vergadering op 16.12.2015
 Agenda
o Info omtrent Planidoo, een gratis internetplatform dat toelaat om een de voorbereiding van een
evenement te vergemakkelijken en dat het sturen van tientallen e-mails naar de deelnemers
beperkt. We denken aan een uiteenzetting van 30 à 45 minuten.
o Voorstelling kandidaat-bestuursleden
o Korte voorstelling/act door een vereniging
o Verkiezing extra bestuursleden (indien van toepassing). Er is plaats voor 12 bestuursleden, dus er
kunnen zich nog 2 bestuursleden melden. Kandidaten dienen zich kort voor te stellen. Blanco
stembriefjes worden klaargemaakt, in het geval dat er meer dan 2 kandidaten zouden zijn.
o Goedkeuren verslag Algemene Vergadering 19.11.2014 (in bijlage meesturen met de uitnodiging)
o Stand van zaken van de cultuurraad: aantal leden, financiële middelen, …
o Overzicht gegeven adviezen van 19.11.2014 tot op heden.
o Korte voorstelling/act door een vereniging
o Overzicht ingediende aanvragen en resultaten voor het reglement voor subsidie voor
gemeenschapsvorming & cultuurparticipatie en voor het reglement voor projectsubsidie
o Website cultuurraad: stand van zaken + volgende stappen
o Oproep naar suggesties voor volgende infoavonden
o Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst
o Rondvraag
 Chris zal het aanwezigheidsregister bijhouden en notuleren.
4. Omtrent de gecrashte computer van Alex (agendapunt aangebracht door Modest)
De vraag van Michel omtrent de gecrashte computer van Alex is toch duidelijk beantwoord.
Guido Wouters en ikzelf (= Modest) zijn bij Alex toen ter plaatse geweest.
Zie verslag van de 6e vergadering dd. 20.11.2013.
 Modest en Guido Wouters kunnen bevestigen dat de laptop van Alex wel degelijk gecrasht was.
5. Omtrent de ondersteuning voor vrijetijdsparticipatie (agendapunt aangebracht door Modest, verwijzend naar
het verslag van de Algemene Vergadering dd. 19.11.2014 punt 14.8 betreffende de 80% korting op
vrijetijdsactiviteiten)
Uit het verslag van de 15e bestuursvergadering dd. 21.01.2015 (punt 7. Mededeling van de schepen van cultuur
en/of cultuurdienst): Het reglement zal moeten bijgestuurd worden. De doelgroep wordt niet bereikt. Er waren in
totaal 30 aanvragen van Neos Bassevelde en geen enkele van het OCMW.

Werd het document al bijgestuurd?
Het reglement dat verleden jaar toegepast is over de vrijetijdsactiviteiten is bij mijn (= Modest) weten nog niet
aangepast. Om te voorkomen dat NEOS Bassevelde dit jaar terug met de vraag tot terugbetaling van het lidgeld
van hun leden komt is het wenselijk dit reglement aan te passen.
 Van bij de start van de regeling werd beslist dat er na een jaar geëvalueerd zou worden.
 Volgens Modest zijn het vooral leden van Neos Bassevelde die gebruik maken van dit reglement, dat in feite
bedoeld is voor kansarme groepen. Neos-leden zijn niet echt kansarm.
 De gemeenteraad keurt eind december een nieuwe versie van het reglement goed. Deze nieuwe versie zal
besproken worden op een eerstvolgende bestuursvergadering van de cultuurraad.
6. Omtrent de rechtspersoonlijkheid van de cultuurraad (agendapunt aangebracht door Modest, verwijzend naar
de brief aan het College van Burgemeester en Schepenen dd. 31.01.2014 betreffende de wijziging van de
foutieve zin van de gemeenteraadszitting van 04.07.2013)
Het probleem van de ‘feitelijke vereniging’ blijft maar aanslepen.
Is de cultuurraad nu een feitelijke vereniging of niet? Dit was toch duidelijk in het antwoord van Johan Nyckees,
diensthoofd van de Vlaamse Overheid?
Wij hebben nog steeds geen antwoord ontvangen van de gemeente ondanks de toegestuurde brief van
31.01.2014. Daarom mijn vraag om dit punt op de agenda te zetten.
Dit onderwerp zou voorgelegd worden op de AV dd. 19.11.2014 maar dit is niet aan bod gekomen.
Gelieve dit te bespreken op de komende AV op 16.12.2015.
 De rechtspersoonlijkheid van een groep of vereniging roept aansprakelijkheid op bij activiteiten door die
vereniging.
 Deze aansprakelijkheid is momenteel verzekerd via de polis van de gemeente.
 Om uit deze discussie te geraken zal Ludo verder onderzoeken hoe het juist dient te worden geïnterpreteerd.
7. Inhoud voor de rubriek ‘Nieuws uit de cultuurraad’ in de Belleman
 Bezoek van het bestuur van de cultuurraad aan Verbeke Foundation, onder meer om de Kubus van Guy
Vandenbranden te bekijken. Michel schrijft dit artikel.
 De modaliteiten om de viering Vlaanderen Feest! / 11 juli te organiseren. Modest schrijft dit artikel.
8. Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst
Beiden waren verontschuldigd.
9. Varia
 Er is een overzicht gemaakt van alle ‘Afspraken en te doen’ uit de verslagen. Pablo zal dit overzicht delen via
Google Drive en ieder bestuurslid zal met een wachtwoord deze lijst kunnen consulteren en bewerken. De
bedoeling is dat zaken die gerealiseerd/afgehandeld werden doorgehaald worden, zodat duidelijk blijft wat
reeds gedaan werd. Pablo zorgt dat er nog een extra kolom komt om deadlines in te noteren.
Door dit overzicht te gebruiken kan de rubriek ‘Afspraken en te doen’ verdwijnen uit de verslagen, zodat
deze wat lichter/korter worden en de focus ligt op de inhoud eerder dan op de actie.
 De bestuursleden vinden dat de culturele activiteiten in de gemeente te weinig worden aangekondigd en
gepromoot. Het zou goed zijn om bijvoorbeeld infozuilen te voorzien om aankondigingen te afficheren.
 Op een volgende bestuursvergadering zal de vergoeding die sommige bestuursleden ontvangen voor hun
aanwezigheid op de bestuursvergaderingen herbekeken worden.

