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verslag van de 27e bestuursvergadering op 12.05.2016 
  GOEDGEKEURD VERSLAG 

 

 

Aanwezig: Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator), Annie Detaeye, Pablo Smet, Robert Boelens, 

Wilfried Teeuws, Chris Van Guyt, Yvan Schaght, Michel Coene en Ludo Suy 

Verontschuldigd: Modest Van Achte 

Afwezig: Hilde Baetslé (schepen van cultuur) 

Notulist: Chris Van Guyt 

Volgende vergadering: 9 juni 2016 om 20 uur 

 

 

1. Goedkeuren verslag van de 26ste bestuursvergadering dd. 14/04/2016 

 De volgorde van de rubrieken is op vraag van Modest aangepast. 

 Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

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

 
3. Overzicht financiële transacties sinds vorige bestuursvergadering + saldi kas, bank- en spaarrekening 

 Omdat Modest verontschuldigd is verschuiven we het financieel overzicht naar de volgende vergadering. 

 De factuur van One.com voor webhosting wordt voorgelegd en goedgekeurd voor betaling. Pablo zal deze 

factuur betalen. 

 Vanaf nu zal elke factuur voorgelegd worden op de vergadering alvorens betaald te worden. 

 

4. Vlaanderen Feest! 2016: stand van zaken. 

 Alle lokale besturen zijn ook dit jaar weer uitgenodigd om één tot twee evenementen voor deze elfdaagse te 

selecteren en daarmee organisatiepartner voor Vlaanderen Feest! te worden. Vlaanderen Feest! honoreert 

de eventuele samenwerking met een tussenkomst tot 50 % in realisatiekosten voor de één tot twee 

geselecteerde evenementen samen. 

 Bernard Beert bezorgde een programmavoorstel, voor zondag 10 juli in de parochiezaal van Oosteeklo: 

o 17 uur: eetfestijn; 

o 19 uur: optreden van ??? (Never 2 Late heeft afgebeld); 

o 21 uur: uitzenden van de finale van het E.K. voetbal. 

 Bernard Beert (feestcommissie Oosteeklo) bezorgde een raming van de kosten: 

o catering & drank: door de aanwezigen zelf te betalen 

o Live optreden: € 1.500 (ook Vlaamse covers) 

o Huur parochiezaal: € 135 

o Opkuis parochiezaal: € 35 

o D.J. & licht en muziekinstallatie: € 550 (Vlaamse ambiance) 

o Publiciteit: € 250 

o Totaal: € 2.470 
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o Exclusief Sabam, Billijke Vergoeding en affiches. 

 De Vrienden van den Tseut vzw willen volksspelen organiseren op het dorpsplein. Sofie heeft geadviseerd 

om contact op te nemen met de feestcommissie. 

 Het budget voor het culturele luik is € 2.220. Dat is meer dan de vereiste 70 % van het maximum 

subsidieerbare bedrag van € 2.500. 

 We geven positief advies. 

 Sofie stuurt het draaiboek, zodat ze weten wat nodig is om een correct dossier te kunnen indienen. 

 De aanvraag voor tussenkomst moet binnen zijn voor 15 mei. Pablo brengt dit in orde. 

 

5. Advies straatnaamgeving 

 Betreft de naam voor een nieuwe straat aan de garage Baetslé. 

 Onder meer omdat hier vroeger een melkerij was, heeft het gemeentebestuur uit de voorstellen gekozen 

voor ‘Karnemelkstraat’. 

 Wij kunnen ons vinden in deze naam en geven positief advies. Pablo zal dit aan het gemeentebestuur laten 

weten. 

 

6. Bespreking aangepast gebruiksreglement Bijenkorf. (Sofie) 

 Sofie heeft in opdracht van het gemeentebestuur het nieuwe gebruiksreglement van de Bijenkorf sneller 

afgewerkt. Het zal tegen een juni in voege treden. Sofie geeft uitleg over het nieuwe reglement: 

o Het reglement sluit zo nauw mogelijk aan bij dat van Ter Walle. Eén reglement voor de beide locaties 

is door hun verschillend karakter niet mogelijk. 

o Het reglement is meer gestructureerd dan vroeger. 

o Het systeem van afrekenen wordt eenvoudiger: één dagdeel gebruiken is één dagdeel betalen. 

o De prijs is gemiddeld met ongeveer 10 % gestegen. 

o De cafetaria is relatief duur. Dat is mede te verklaren omdat je met de cafetaria ook de andere zalen 

blokkeert. 

 Tegen het najaar wil de cultuurdienst de software van het Gentse bedrijf e2e in gebruik nemen. Die moeten 

de planning van de zalen en het materiaalbeheer vereenvoudigen. De gebruikers zullen via de website 

kunnen zien welke zalen er vrij zijn en deze zalen ook kunnen aanvragen. 

 Michel maakt de opmerking dat er, met uitzondering van De Honingpot, niets voorzien is om iets op te 

hangen. Dat is toch een gebrek bij het organiseren van tentoonstellingen. Sofie antwoordt dat daar naar 

gekeken wordt. Mogelijks plaatsing van rails. 

 Pablo zal Sofie een advies bezorgen over het nieuwe reglement met overzicht van onze, vooral zijn, 

opmerkingen op het reglement. De belangrijkste opmerkingen: 

o In reglement staat de term ‘Niet erkende politieke partijen’, terwijl dit niet duidelijk omschreven is. 

o De ‘ondersteuning door het personeel’ is weggevallen. Dat is nochtans noodzakelijk bij gebruik van 

de technieken.  

 Sofie erkent het probleem en geeft aan dat het personeel het maximum zal doen om 

ondersteuning te bieden, maar dat ze die ondersteuning niet kan garanderen. 

o Tentoonstellingen kunnen maximaal drie weekends in beslag nemen. 

 Er is hier geen onderscheid met andere activiteiten, zoals toneel. 

o De zaal drie weken blokkeren is lang. In geval van een toneelvoorstelling kan het decor twee weken 

voor de voorstelling opgesteld worden. 

o De sleutel moet niet meer teruggebracht worden op het gemeentehuis, maar mag nu ook in de 

inleverbus van de bibliotheek gestoken worden. Kan dit ook vermeld worden? 

o Graag ook vermelden welke erkenning de Bijenkorf heeft qua maximaal geluidsvolume. 

o Voor de verenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad blijft de regeling dat de cultuurraad de 

waarborg betaald. Kan dat vermeld worden in het reglement? 
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 Dat is een regel van de cultuurraad en kan daarom niet in het reglement van de Bijenkorf. 

 Bij het in voege gaan van het reglement zullen we dat nog eens in herinnering brengen bij de 

verenigingen. 

 

7. Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman 

 
8. Subsidieaanvragen 

 Similes Praatcafé psychose Oost-Vlaanderen: boekvoorstelling ‘Kortsluiting in mijn hoofd’ + panelgesprek 

Is pas tegen december. We zullen dat in de volgende ronde meenemen. 

 Strandpaal 28 vzw: Jazzenede 2016 

We aanvaarden de aanvraag. Chris zal een antwoord sturen aan Luk Coene. 

 Heemkundig genootschap de Twee Ambachten 

Ze hebben vergeten een aanvraag in te dienen voor een activiteit op 1 augustus en zijn nu dus te laat. We 

adviseren hen een projectsubsidie in te dienen. Daarvoor kan de aanvraag nog tijdig gebeuren. 

 

9. Brief Hallekin vzw: voorstel voor straatnaamgeving met Floris en de Blancefloer 

 Marc De Smet stelt het gemeentebestuur voor een straat te noemen met daarin Floris ende Blancefloer. 

 Dat lijkt ons een goed idee. 

 Ze vragen ons dat voorstel te steunen. Dat is nu niet aan de orde, omdat het het heemkundig genootschap is 

dat de eerste stap zet. 

 

10. Verzekeringspolis van de gemeente voor de adviesraden: Sofie bezorgde een kopie van de polis 

 Is gebeurd. 

 

11. Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman 

 Michel heeft enkele ideeën voor artikels voor de Belleman voor eind dit jaar. Er moet wel op gelet worden 

dat we schrijven in naam van de Cultuurraad en niet in naam van een vereniging. 

 

12. Varia 

 Ludo vraagt hoe een activiteit van een Asseneedse vereniging maar die niet in Assenede doorgaat toch in de 

Belleman kan komen. 

Sofie antwoordt dat de activiteiten in de Belleman komen uit de UiT-databank en gefilterd worden op 

postcode. Voor een dergelijke activiteit moet de organisator zelf contact opnemen met Kristof. 

 Pablo zet de UiT-widget op onze site. 

 

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

 Er zijn regelmatig problemen met de beamer in de Bijenkorf. Sofie vraagt om die te vervangen. 

 Er komt een infovergadering waar het nieuwe reglement van de Bijenkorf uitgelegd wordt. 

 Er was op het WAK niet extreem veel volk, maar deze activiteit was kwalitatief hoogstaand. 

 In september komt er in de Bijenkorf een try-out van Veerle Malschaert. 

 Vanaf volgende maand gaat de maandelijkse filmvoorstelling door op donderdag. 

 

14. Rondvraag 

 Geen bijzondere opmerkingen. 

 

15. Kalender 

 19 mei Overleg met de andere adviesraden 

 9 juni Bestuursvergadering 
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16. Opstellen voorlopige agenda volgende bestuursvergadering 

 Evaluatie afrekeningen van subsidies voor gemeenschapsvormende en cultuurparticipatie-projecten voor de 

eerste periode van 2016. 


