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verslag van de 30e bestuursvergadering op 16.11.2016 in de Bijenkorf
GOEDGEKEURD VERSLAG
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Notulist:

Ludo Suy, Pablo Smet, Yvan Schaght, Michel Coene, Annie De Taeye, Robert Boelens, Modest
Van Achte, Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator)
Chris Van Guyt, Hilde Baetslé (schepen van cultuur)
Wilfried Teeuws
Sofie Van Waes

1. Welkom door de voorzitter en goedkeuren van het verslag van de 29° vergadering
 Pablo heet de aanwezigen welkom en vraagt of er opmerkingen zijn over het verslag van de 29e vergadering.
 Opmerking: in het verslag staat dat Yvan penningmeester zal worden, maar dit moet Robert zijn. Verder zijn
er geen opmerkingen.
 Het verslag van de bestuursvergadering op 05.10.2016 wordt goedgekeurd.
2. Afspraken & te doen uit vorige vergadering: zie overzicht in Google Drive
https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxVUlqamItN1FRODQ
 Er wordt afgesproken dat de link naar het overzicht in Google Drive altijd in het verslag zal gezet worden,
zodat er niet moet gezocht worden naar de juiste link.
 In een vorige vergadering werd beslist om deze rubriek niet meer over te nemen elk verslag, maar er wordt
een overzicht van de afspraken en te doen-lijst gemaakt in Google Drive.
 Iedereen kan deze lijst raadplegen en aanvullen/aanpassen.
3. Overzicht financiële transacties + saldi kas, bank- en spaarrekening
 Modest geeft een overzicht van de gedane transacties en de stand van de verschillende rekeningen mee.
 Modest zal samen met Robert afspreken om de overdracht in de bank te regelen.
4. Vlaanderen Feest! 2016: afrekening en verdere afhandeling
 De afrekening werd uiteindelijk toch nog ingediend. Joke van de jeugddienst heeft dit opgevolgd.
 Ondertussen werd door het nationaal secretariaat ook al een bevestiging gestuurd ivm de subsidie die
toegekend is. De subsidie bedraagt € 1020,00.
 Volgend jaar is Assenede aan de beurt. Er zal een oproep worden gelanceerd in de Belleman en het zal ook
met de uitnodiging voor de algemene vergadering meegegeven worden.

5. Voorbereiding Algemene Vergadering 15.12.2016
 Eerste deel:
 uiteenzetting nieuwe UiTdatabank + voorstel UiTPas Meetjesland - door Comeet en Cultuurnet
Vlaanderen
 Oproep kandidaten dagelijks bestuur (reeds meegeven bij uitnodiging) + stemming indien nodig
 Pauze: tellen stemmen indien nodig
 Tweede deel:
 stand van zaken CR: aantal leden, financiën
 overzicht van de adviezen die gegeven werden
 overzicht subsidies gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie
 overzicht projectsubsidies
 nieuws van de cultuurdienst en schepen van cultuur
 oproep 11-juli viering
 oproep hernieuwing lidmaatschap
 Bij de uitnodiging zal er terug een oproep zijn aan de verenigingen om zich eens kort voor te stellen.
6. Voorbereiding volgend overleg ‘Adviesraden samen sterk’
 Dit overleg kwam reeds samen in het voorjaar en daar is nu een vervolg op. De volgende vergadering is op
17.11.2016. Pablo en Yvan gaan hier naar toe voor de cultuurraad.
 Er werd een infofiche per adviesraad ingevuld, Pablo vulde dit in voor de cultuurraad.
 Op de volgende bestuursvergadering zal er verslag uitgebracht worden.
7. Voorstel: samenvoegen reglementen voor projectsubsidie en subsidie voor gemeenschapsvorming en
cultuurparticipatie
 Momenteel zijn er twee verschillende reglementen die eigenlijk dezelfde projecten beogen. Het enige
verschil is de financier van de subsidies. Voor projectsubsidies is dit de cultuurraad voor
gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie is dit de gemeente.
 Het budget van de gemeente kwam oorspronkelijk van de 1-eurosubsidie, maar deze is opgenomen in het
gemeentefonds. De verantwoording is dus niet meer nodig.
 Daarom is het interessant om de twee reglementen samen te voegen tot één reglement, rekening houdend
met het feit dat de budgetten zowel van de gemeente als van de cultuurraad komen.
 Pablo werkt samen met Sofie een voorstel uit om de twee reglementen samen te voegen.
8. Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman januari 2017
 Er zal een oproep gedaan worden voor Vlaanderen Feest! 2017. Sofie maakt tekst op.
 Daarnaast ook een oproep om het lidmaatschap van de cultuurraad te hernieuwen voor 01.02.2017.
9. Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst in
 De cultuurdienst heeft het budgetvoorstel voor de gemeente en het AGB reeds ingediend. Er werd een korte
toelichting gegeven bij het voorstel.
 De vraag werd gesteld wat het totale budget voor cultuur (en voor subsidies in het bijzonder) is bij de
omliggende gemeenten. Michel vraagt dit na.

10. Rondvraag/varia
 Er zijn niet veel ruimtes die kunnen gehuurd worden door verenigingen en particulieren in Assenede. Wat
zijn de huurmodaliteiten van het dienstencentrum? Sofie vraagt dit op bij het dienstencentrum.
 Kan er een oplijsting gemaakt worden van alle zalen die door verenigingen/particulieren kunnen afgehuurd
worden voor activiteiten of feestjes?
 Het gebeurt nog regelmatig dat er reclameborden worden geplaatst op beschermde monumenten. Dit mag
niet. Ook gemeente activiteiten worden vaak zo bekendgemaakt. Daarom de vraag aan het technisch
personeel om hier in de toekomst rekening mee te houden en dit niet meer te doen. Sofie volgt dit op.
 Sofie zal nog eens een herinnering sturen aan alle leden + ook de verenigingen die vroeger lid waren, maar
de laatste jaren geen verlenging meer indienden.
11. Volgende vergaderingen
Volgende vergaderdata werden vastgelegd voor begin 2017:
 11.01.2017
 08.02.2017
 08.03.2017

