p/a cultuurdienst
Kasteelstraat 1-3
9960 Assenede
09 341 90 88
bestuur@cultuurraadassenede.be
www.cultuurraadassenede.be

verslag van de 28e bestuursvergadering op 09.06.2016
GOEDGEKEURD VERSLAG
Aanwezig:

Verontschuldigd:
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Volgende vergadering:

1.

Hilde Baetslé (schepen van cultuur), Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator),
Annie Detaeye, Pablo Smet, Robert Boelens, Wilfried Teeuws, Chris Van Guyt, Yvan Schaght
en Michel Coene
Modest Van Achte en Ludo Suy
Chris Van Guyt
7 september 2016 om 20 uur

Welkom en goedkeuren verslag van de 27ste bestuursvergadering dd. 12.05.2016
 Pablo heet alle aanwezigen welkom.
 Hilde merkt op dat de nieuwe staat, Karnemelkstraat, zich niet aan garage Hinssen maar aan garage Baetslé
bevindt.
 Behoudens deze opmerking wordt het verslag 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.

4.

Vlaanderen Feest! 2016: stand van zaken.
 Er zijn affiches en strooibriefjes gemaakt bij drukkerij Stoop. De prijs is € 199 excl. btw. Bernard Beert
(feestcommissie Oosteeklo) heeft gevraagd om de factuur naar de cultuurdienst te sturen. Dat is een
ongewone gang van zaken. De factuur zou naar de organisatoren moeten gaan. Zij zijn verantwoordelijk.
Sofie zal vragen om de factuur naar de cultuurraad te sturen.
 De Vrienden van den Tseut vzw zullen in de namiddag volksspelen organiseren op het dorpsplein. Sofie heeft
hen geadviseerd om contact op te nemen met de feestcommissie.

5.

Bespreking afrekening subsidieaanvragen voor de tweede periode 2016
 Alle afrekeningen zijn aanvaard.
 Pablo heeft het CBK / GWK gemeld dat zij als één vereniging zullen beschouwd worden en samen maximaal
€ 1.000 kunnen krijgen.
 Doordat CBK / GWK samen het maximum van € 1.000 subsidie krijgen blijft er slechts € 666,67 over voor de
andere verenigingen. Daardoor moeten de subsidies voor deze periode begrensd worden. Anderzijds
verwachten we dat er in de tweede periode subsidies over zullen zijn. Om de verenigingen die in de eerste
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periode iets organiseerden niet te benadelen zullen we wachten tot het einde van het jaar en dan pas de
subsidies vedelen over het ganse jaar.
 Chris brengt de verenigingen op de hoogte.
6.

Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in De Belleman


7.

8.

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


Op 17 september is er in de Bijenkorf een try-out van Veerle Malschaert. Sofie zal dat aankondigen in De
Belleman.



De aanplakzuilen waarvan sprake in de vorige vergaderingen zullen er niet komen. Het college vreest
namelijk dat ze te veel afval met zich zou meebrengen.



Er zijn plannen om in De Bijenkorf, de sporthal en de bibliotheek televisieschermen aan te brengen om
activiteiten te promoten. Op de muur van de Bijenkorf komt er een infoscherm. We hopen dat het hier niet
enkel om activiteiten van de gemeente zullen aangekondigd worden maar dat er ook ruimte is voor
activiteiten van de cultuurverenigingen.



De Bijenkorf.
o

Het regelement is goedgekeurd. Er is rekening gehouden met onze opmerkingen. Volgende week
donderdag is er een infovergadering.

o

Tentoonstellingen over meerdere weekends zijn erg duur. Enerzijds omdat de cafetaria apart moet
gehuurd worden en anderzijds omdat De Bijenkorf dan een ganse week geblokkeerd, en dus betaald,
wordt.

o

Er is een apart filmtarief.

o

Voor tentoonstellingen komen er waar mogelijk rails. Deze worden opgemeten. Is nog goed te
keuren.

o

Er wordt gevraagd of er verduistering kan komen.

o

Het is nog altijd veel te warm in de zaal. Daar zal naar gekeken worden.

Rondvraag


9.

We plaatsen een oproep om de subsidie voor gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie voor de periode
september tot december aan te vragen in juli.

Michel brengt “Assenede Inviteert” op 2 en 3 juli onder de aandacht. Er is een goed gevuld programma met
o.a. comedy, rommelmarkt, apéritiefconcert, live muziek.

Kalender


Vanaf september is er bestuursvergadering elke eerste woensdag van de maand.

10. Opstellen voorlopige agenda volgende bestuursvergadering
 Nog geen agendapunten.
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