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verslag van de 31e bestuursvergadering op 07.12.2016 in de Bijenkorf
GOEDGEKEURD VERSLAG
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Notulist:

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

1. Welkom door de voorzitter en goedkeuren van het verslag van de 30° vergadering
 Pablo heet de aanwezigen welkom en vraagt of er opmerkingen zijn over het verslag van de 30e 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
3. Overzicht financiële transacties + saldi kas, bank- en spaarrekening
 Geen overzicht van de gedane transacties en de stand van de verschillende rekeningen
wegens afwezigheid van Modest.
 Modest zal samen met Robert afspreken om de overdracht in de bank te regelen.
4. Adviesvraag straatnaamgeving te Assenede, aan de Trieststraat: Zuivelstraat
 Na advies van heemkundig genootschap De Twee Ambachten werd hun advies gevolgd: Zuivelstraat, wegens
aanwezigheid eertijds van de melkerij St.-Martinus.
5. Overleg ‘Adviesraden samen sterk’
 Het overleg op 17 november was interessant, vooral om eens te horen hoe het er in andere adviesraden en
beheersorganen aan toe gaat.
 De infofiche van Alea is nog niet binnen. Van zodra die binnen is, worden de infofiches van alle raden en
organen gebundeld.
6. Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman
 Pablo zorgt voor een tekst omtrent de vernieuwde UiTdatabank, van zodra deze effectief
online/operationeel is.
7. Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst in
 Het nieuwbeheersysteem voor verhuis van lokalen, wordt uitgebreid met aanvraag van materiaal,
evenementen. De Bijenkorf van de sportzaal komen eerst aan de beurt.

 Vanaf januari 2017 zal Hilde Baetslé als schepen vervangen worden door Chantal Bobelijn. Wij hopen haar te
verwelkomen in de volgende vergadering.
8. Rondvraag/varia
 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.
 Aanvragen voor subsidie voor gemeenschapsvormende activiteiten moeten te lang op voorhand
aangevraagd worden. Het voorstel zou zijn: 2 maanden op voorhand (en dit lijkt voldoende).
9. Volgende vergaderingen
Volgende vergaderdata werden vastgelegd voor begin 2017:
 11.01.2017
 08.02.2017
 08.03.2017

