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verslag van de 29e bestuursvergadering op 05.10.2016 

GOEDGEKEURD VERSLAG 
 

 

Aanwezig: Annie De Taeye, Chris Van Guyt, Michel Coene, Modest Van Achte, Pablo Smet, Robert 

Boelens, Wilfried Teeuws en Yvan Schaght  

Verontschuldigd: Hilde Baetslé (schepen van cultuur) en Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator) 

Afwezig: Ludo Suy 

Notulist: Chris Van Guyt 

Volgende vergadering: woensdag 16 november 2016 om 20 uur 

 

 

1. Welkom en goedkeuren verslag van de 28e bestuursvergadering d.d. 09.06.2016 

 Pablo heet alle aanwezigen welkom. 

 Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Secretariaat 

 Modest deelt mee dat hij vanaf heden het verslag niet meer zal schrijven en dat hij vanaf 1 januari ook de 

financiën aan iemand anders wil overlaten.  De reden is vooral dat hij te weinig in België is om deze taken 

naar behoren te kunnen vervullen. 

 We zullen een beurtrol invoeren om de verslagen te schrijven. Robert is kandidaat om vanaf 1 januari de 

boekhouding over te nemen. 

 

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

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

 Modest geeft een overzicht van de financiële toestand en laat het kasboek goedkeuren. 

 Op de girorekening staat 5 606,91 euro en op de spaarrekening 11 124,54 euro. Er zijn geen contanten, alles 

gaat via de bank. 

 

5. Vlaanderen Feest! 2016: afrekening en verdere afhandeling 

 Bernard Beert (feestcommissie Oosteeklo) heeft 2 500 euro gekregen om de feesten te organiseren. Er 

wordt van hem verwacht dat hij de afrekening binnenbrengt en de rest van de 2 500 euro terugbezorgt. 

 Ondanks dat hij daarvan op de hoogte is, is dat nog niet gebeurd. Daardoor kunnen wij de afrekening niet 

tijdig binnen sturen en riskeren we de subsidies van Vlaanderen Feest! te mislopen. 

 Pablo zal Joke contacteren en proberen om samen contact op te nemen met Bernard Beert. 
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6. Afrekeningen subsidie voor gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie (tweede periode 2016) 

 Diederik Van Assenede vzw - Lenteconcert D-Drix Swing Band (21.05.2016) 

o Afrekening aanvaard, met uitzondering van 65 euro omdat niet duidelijk is of dat al dan niet eten en 

drinken omvat. 

 Davidsfonds Bassevelde - Bezoek Westvleteren (21.05.2016) 

o Afrekening aanvaard. 

 Creatief Begeleidingscentrum Krekenland - Boetseren (wekelijks) 

o Afrekening aanvaard. 

 Creatief Begeleidingscentrum Krekenland - Lijndansen voor iedereen (wekelijks) 

o Afrekening aanvaard. 

 Strandpaal 28 vzw - Jazzenede (28.07 - 01.08.2016) 

o Afrekening aanvaard. 

 

7. Aanvragen subsidie voor gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie (derde periode 2016) 

 Toneelgilde Floris ende Blancefloer - Toneelvoorstellingen ‘Zorba De Kriek’ (11 - 27.11.2016) 

o Ontvankelijk. 

 Creatief Begeleidingscentrum Krekenland - The Phoenix Jazz Band (13.11.2016) 

o Ontvankelijk. 

 Similes Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen - Voorstelling ‘Pelgrim Marnix en het praatcafé’ (29.11.2016) 

o Ontvankelijk. 

 Landelijke Gilde Bassevelde - Causerie ‘Dit is mijn hof’ (02.12.2016) 

o Ontvankelijk, met uitzondering van 50 euro voor eten en drinken. 

 Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Bassevelde vzw - Cecilia Airlines (17 - 19.12.2016) 

o Ontvankelijk. 

o We vragen om bij de afrekening een aparte vermelding te maken van de post ‘catering’. 

 

8. Aanvragen projectsubsidie 

 Kunst aan de Grens - Kunstroute ‘Kunst aan de grens’ (09 - 12.09.2016) 

o Was vroeger de vereniging Gîrnaert. 

o Mede doordat het hier niet gaat om een nieuwe vereniging maar om een bestaande die van naam 

veranderd is, is deze subsidie ontvankelijk. 

 Vliet vzw - De Polderfilm (02.12.2016) 

o Ontvankelijk. 

 Vliet vzw - Portretten 1880-2016 (30 maart - 3 april 2017) 

o Aanvraag aanvaard. 

 

9. Afrekeningen projectsubsidie 

 De Twee Ambachten - Tentoonstelling Valery Stuyver (05.06 - 21.08.2016) 

o De aanvraag is ontvankelijk en tegelijkertijd is de afrekening ook aanvaard. 

 

10. Omloop Het Nieuwsblad voor Junioren 

 Wielervereniging Oosteeklo-Boekhoute ‘de Gouden Garnaal’ vraagt financiële ondersteuning voor de 

organisatie van ‘omloop Het Nieuwsblad voor Junioren’ in Boekhoute (juli 2017). 

 We verlenen geen subsidie omdat de aanvrager niet aangesloten is bij de cultuurraad. 

 Ons advies is dat de vereniging gaat aankloppen bij de Feestcommissie. 

 Pablo zal hen dat laten weten. 
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11. Polderbestuur 

 Is het Polderbestuur van de Zwarte Sluispolder op de hoogte dat zij niet aangesloten zijn bij de cultuurraad? 

 Het Polderbestuur is een openbaar bestuur en geen cultuurvereniging. Daarom kunnen ze niet aansluiten bij 

de Cultuurraad. 

 Pablo brengt hen op de hoogte. 

 

12. Oproep: ideeën over Vlaamse Cultuurprijs Lokaal Cultuurbeleid 

 Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz bekroonde COMEET met de Vlaamse Cultuurprijs Lokaal 

Cultuurbeleid. 

 Ze vragen ons naar ideeën over de besteding van deze geldprijs (ter waarde van 10 000 euro). 

 

13. Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in De Belleman 

 We hebben geen onderwerpen voor deze editie. 

 

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

 Zowel de schepen van cultuur als de vertegenwoordiger van de cultuurdienst hebben zich verontschuldigd. 

 

15. Rondvraag/varia 

 Michel vraagt wat de status is van de plaatsing van verduisterende gordijnen en ophangrails in de 

Nectarkamer en voor rails in de foyer. Pablo zal dat uitzoeken. 

 Gemeenteraadsbeslissing meldt ons de definitieve straatnaamgeving Karnemelkstraat. Ze hebben daarmee 

ons advies gevolgd. 

 Comeet, Regionaal Landschap Meetjesland en Veneco organiseren samen een intergemeentelijke 

onroerenderfgoeddienst of kortweg IOED. De gemeente Assenede wenst hierin niet in te stappen. 

 De erfgoedprijs van de provincie gaat dit jaar naar heemkundig genootschap De Twee Ambachten uit 

Assenede. Deze vereniging krijgt de prijs voor ‘Den broaven goad uit’. Ze zijn daarmee geselecteerd uit 24 

inzendingen. 

 Chris vraagt of er al een budgetvoorstel is voor cultuur voor 2017. Dat zou er pas eind oktober zijn. Zodra 

beschikbaar zal Pablo het rondsturen. 

 Is er in 2017 nog subsidie voor gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie? Als dat niet meer het geval is 

zullen we de regelementen van subsidie voor gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie en van 

projectsubsidie vereenvoudigen en samenvoegen. 

 

16. Kalender 

 woensdag 16 november: bestuursvergadering cultuurraad Assenede 

 donderdag 15 december: Algemene Vergadering cultuurraad Assenede 

 

17. Opstellen voorlopige agenda volgende bestuursvergadering 

 Bespreken budgetvoorstel 2017 voor cultuur. 

 Op de Algemene Vergadering zullen we nog eens vragen om de activiteiten in te voeren in de UiT databank. 

 


