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Aanwezig: Hilde Baetslé (schepen van cultuur), Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator), Annie Detaeye, 

Pablo Smet, Robert Boelens, Wilfried Teeuws, Chris Van Guyt, Yvan Schaght, Michel Coene,    
Ludo Suy en Modest Van Achte 

Verontschuldigd: - 
Afwezig: geen 
Notulist: Modest Van Achte 
 

  
1. Goedkeuren verslag van de 25e bestuursvergadering dd. 21.01.2016 

 Modest vraagt om op de uitnodigingen van de bestuursvergaderingen ook het volgnummer van de 

vergadering te vermelden. 

 Modest vraagt wat het wachtwoord voor de Google Drive map is. Pablo stuurt de link nog eens door naar 

alle bestuursleden. 

 In de vorige bestuursvergadering werd beslist om aan het college van burgemeester en schepenen een 

advies te bezorgen omtrent de promotie van culturele activiteiten in de gemeente, onder meer met de 

suggestie om infozuilen te plaatsen waarop affiches kunnen aangeplakt worden. 

Modest deelt hieromtrent het volgende mee: 

o Er staat reeds een info-bord aan de kerk van de Landsdijk. Dit infobord is wel in slechte staat. 

o In 2005 stond er op het dorpsplein in Bassevelde een betonnen infozuil.  Er werden affiches geplakt van 

Zelzate en de stad Eeklo. De plaatselijke affiches werden door  hen overplakt. Na klacht op de gemeente 

en daar de kerk van Bassevelde een beschermd monument is, moest bij de vernieuwingswerken in het 

Dorp de infozuil verdwijnen. In een straal van 500m rond de kerk mogen geen zuilen geplaatst worden. 

Pablo dient het advies uit de vorige bestuursvergadering nog aan het college van burgemeester en 

schepenen te bezorgen. 

 Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Afspraken & te doen uit vorige vergadering: zie overzicht in Google Drive 

 De website voor de cultuurraad is nog niet af. Pablo zorgt onder meer nog voor de integratie van een UiT-
widget. 

 

3. Overzicht aangesloten verenigingen 2016  

 De vergadering is akkoord om de niet aangesloten verenigingen  voor het werkjaar 2016 niet meer aan te 

schrijven. 

 

4. Vraag tot lidmaatschap van ‘Vrienden van Den Tseut’ vzw (Oosteeklo) 

 De vzw ‘Vrienden van den Tseut’ voldoen aan alle voorwaarden en kunnen lid worden van de cultuurraad, 
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016. Modest stuurt een e-mail naar de vertegenwoordiger in de 
cultuurraad van deze vereniging. 

 

5. Vlaanderen Feest! 2016: stand van zaken 



 Gemeentelijke Feestcommissie Oosteeklo wil een Vlaams ontbijt organiseren, met aansluitend een Vlaams 

schlagerfestival. 

 Sofie vraagt Bernard Beert om dringend een gedetailleerd programma en bijhorende begroting te bezorgen. 

Van zodra Sofie deze informatie heeft zal ze deze doorsturen naar alle bestuursleden. 

 

6. Overzicht van de aanvragen voor subsidie voor gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie + de 
afrekeningen tot nu toe 

 De uitbetaling voor de lopende aanvragen is gebeurd volgens Sofie. 

 Chris Van Guyt overloopt alle nieuwe aanvragen. 
o De aanvragen van Bou8 vzw, Similes en Davidsfonds Bassevelde komen in aanmerking. 
o Voor de aanvragen van CBK/GWK neemt Pablo contact op met CBK/GWK: er kan in totaal door CBK en 

GWK samen slechts eenmaal het maximumbedrag van 1 000 euro bereikt worden en er wordt 
duidelijkheid gevraagd over de toegankelijkheid van de activiteiten (voor iedereen?). 

o De aanvraag van Hallekin vzw komt niet in aanmerking: het plaatsen van een beeld/kunstwerk komt 
volgens het reglement niet in aanmerking. 

 Pablo maakt in Google Drive een map om alle subsidieaanvragen centraal bij te houden. Deze is bereikbaar 
via deze link: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B_0FghDxk8uxVUlqamItN1FRODQ&usp=drive_web&ddrp=1. 

 Tot 20 mei kunnen er nog aanvragen ingediend worden voor subsidie voor gemeenschapsvorming en 
cultuurparticipatie. 

 
7. Bespreking aangepast reglement vrijetijdsparticipatie 

 Het reglement vrijetijdsparticipatie werd aangepast. 

 Bijkomende voorwaarde om te kunnen genieten van deze regeling is dat de aanvrager geen woning in volle 
eigendom of volledig in vruchtgebruik mag hebben. 

 In 2015 waren er een 60-tal aanvragen. 
 
8. Vraag tot aanpassing van de agenda 

 Modest had enkele vragen/voorstellen om het gebruik van de agenda voor de bestuursvergaderingen aan te 

passen. 

 Het goedkeuren van het verslag van de vorige bestuursvergadering blijft het eerste agendapunt van een 

bestuursvergadering. 

 De rubriek ‘Afspraken & te doen uit de vorige vergadering’ blijft het tweede agendapunt van elke 

bestuursvergadering. De inhoud van deze rubriek wordt niet meer overgenomen in de verslagen maar wordt 

centraal opgelijst en opgevolgd via Google Drive. 

 Als derde agendapunt wordt een financiële stand van zaken toegevoegd aan de agenda van elke 

bestuursvergadering. Hierin worden de financiële transacties sinds de vorige bestuursvergadering opgelijst, 

alsook de saldi van de kas, de bank- en de spaarrekening. 

 

9. Financieel 

 Een overzicht van de uitgaven en inkomsten van werkjaar 2015 werd samen met de verantwoordingsstukken 

op 8 januari aan het gemeentebestuur bezorgd. 

 Op 31.12.2015 was het saldo van de giroplusrekening 6 366,94 euro en dat van de rentespaarrekening 

11 088,19 euro. Eind 2015 was het totaalbedrag 17 455,13 euro. 

 Momenteel is het saldo van de giroplusrekening 6 341,01 euro en dat van de rentespaarrekening 11 122,88 

euro. Het totaalbedrag is 17 463,89 euro. 

 

10. Afrekening subsidiedossier Vliet omtrent publicatie WOI  

 Deze subsidieaanvraag werd op vraag van de aanvrager ingetrokken omdat er voor dit project reeds 

rechtstreeks subsidie werd verkregen via het gemeentebestuur. 

 

11. Oproep: deelname aan vorming ‘Adviesraden samen sterk’, onder begeleiding van De Wakkere Burger vzw 

https://drive.google.com/folderview?id=0B_0FghDxk8uxVUlqamItN1FRODQ&usp=drive_web&ddrp=1


 Op 19 mei wordt deze vorming georganiseerd in de Bijenkorf. 

 Pablo en Yvan zijn kandidaat voor deelname aan deze vorming. 

 

12. Sommige bestuursleden ontvangen een vergoeding voor hun aanwezigheid op de bestuursvergaderingen 

 In een vorige bestuursvergadering werd beslist om deze regeling te herbekijken. 

 Pablo, Michel, Yvan en Ludo wensen geen vergoeding te ontvangen. Alle andere bestuursleden blijven 5 
euro per bestuursvergadering ontvangen. 

 Dit wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement. 

 Modest vraagt wanneer het huishoudelijk reglement ondertekend zal worden. 
 
13. Inhoud voor de rubriek ‘Nieuws uit de cultuurraad’ in de Belleman 

 Sofie zorgt voor een artikel over de Week van de Amateurkunsten. Er zijn 9 kunstenaars ingeschreven en 3 
scholen. 

 Pablo schrijft korte artikels omtrent de UiTdatabank (oproep om te blijven invoeren) en omtrent promotie 
van activiteiten (de verschillende pistes). 

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

 Het gebruiksreglement voor de Bijenkorf wordt herwerkt. De prijzen voor de huur van de lokalen en dranken 
zullen lichtjes stijgen. Eind mei wordt het nieuwe reglement voorgesteld. 

 De culturele adviescommissie voor gemeenschapscentrum de Bijenkorf wordt nieuw leven ingeblazen. In 
deze adviescommissie zetelen geen gemeenteraadsleden (meer). Er zal een oproep naar de verenigingen 
gericht worden om zich kandidaat te stellen. 

 Er is gestart met de voorbereiding van de nieuwe website van de gemeente. 
o Tussen half mei en juni worden de offertes verwacht. 
o Op 14.04.2016 was er hiervoor een startvergadering. 
o Er wordt gevraagd om rekening te houden met de opmerkingen van de bevolking. 
o Het wordt een volledig nieuwe website. 

 
15. Rondvraag 

 Er was voorgesteld om deze rubriek weg te laten, maar de vergadering is van mening dat deze rubriek 
behouden blijft. 

 Ludo herinnert er ons aan dat er op 26 april een lezing gegeven wordt in de Bijenkorf betreffende de 
geopolitieke context van de vluchtelingencrisis en een beeld achter de schermen van het Europees en 
Belgisch beleid. Inkom 5 euro. 

 Chris nodigt iedereen uit om met het Davidsfonds van Bassevelde op 21.05.2016 naar de Sint Sixtusabdij van                     
Westvleteren te gaan. Ook niet- leden zijn welkom. Meer info bij Chris. 

 
16. Kalender 

 19 mei om 19.00 uur in de Bijenkorf: vorming ‘Adviesraden samen sterk’ 

 Op 9 juni 2016 worden tijdens de bestuursvergadering de nieuwe aanvragen voor de tweede periode voor 
gemeenschapsvormende en cultuurparticipatie-projecten besproken. 

 
17. Opstellen voorlopige agenda volgende bestuursvergadering 

 Bespreken aanpassing gebruikersreglement de Bijenkorf. 


