p/a cultuurdienst
Kasteelstraat 1-3
9960 Assenede
09 341 90 88
cultuur@assenede.be

Datum & locatie:

11/09/2013 om 20 uur in De Bijenkorf

Aanwezig:

Dominique Buysse (schepen van Cultuur), Annie Detaeye, Chris Van Guyt, Etienne Blancke,
Guido Wouters, Ludo Suy, Pablo Smet, Robert Boelens, Wilfried Teeuws, Yvan Schaght
Alex Van Wynsberghe enkel gedurende punt 1.1 van de vergadering.

Verontschuldigd:

Carine De Muynck, Modest Van Achte

Afwezig:
Verslaggever:

Chris Van Guyt

Volgende vergadering: woensdag 25/09/2013 en woensdag 20/11/2013 telkens om 20 uur in de cafetaria van De
Bijenkorf.
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Ontslag Alex Van Wijnsberghe

1.1 Zoals al aangegeven in de vorige vergadering en nog eens bevestigd per e-mail heeft Alex zijn ontslag
aangeboden. Alex verduidelijkt nog eens dat er persoonlijke motieven zijn die hem ertoe dwingen om te
stoppen. Hij bedankt daarbij de andere leden van de vergadering voor de samenwerking.
Als groep kunnen we niet anders dan begrip tonen voor Alex’ beslissing en we aanvaarden het ontslag dan ook.
We appreciëren het dat Alex vanavond nog is gekomen zodat we hem persoonlijk kunnen bedanken voor zijn
jarenlange inzet en gedrevenheid.
1.2 Vanaf nu zal Guido de rol van voorzitter ad interim op zich nemen. Guido is bereid deze rol tot eind dit jaar te
vervullen. Dan moet er wel een nieuwe voorzitter komen. Bij een rondvraag is er nog niemand kandidaat om die
rol op zich te nemen.
1.3 Guido zal contact opnemen met Alex om de overdracht te regelen van documenten, laptop…
1.4 We zullen Alex op de algemene vergadering met een kleine attentie bedanken voor 12 jaar gemotiveerde inzet.
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Welkom, nazien en goedkeuren van de notulen van de bestuursvergadering van
12 juni 2013

2.1 Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd, echter niet alle punten van het verslag zijn uitgevoerd.
2.2 Vragen aan het College om de afsprakennota te onderschrijven.
Pablo heeft gevraagd dit op de agenda van de gemeenteraad van juni te zetten. Er is geen beslissing omdat het
er een vermoeden is dat dit eerder een beslissing is die genomen moet worden door het college dan door de
gemeenteraad. Pas als dit duidelijk is zal het verder besproken worden.
Ter verduidelijking: De afsprakennota omdat ze in principe maar geldig is gedurende één legislatuur. Om niet bij
elke nieuwe legislatuur het ganse reglement te moeten goedkeuren is de afsprakennota een apart document.
2.3 Pablo heeft aan Sofie Van Waes de vraag gesteld waar de Oorkonde van Boekhoute zich bevindt, maar tot zover
nog geen antwoord gekregen. Pablo zal achter het antwoord aangaan.
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2.4 Pablo heeft nagevraagd waar de overige vlaggen van ‘de Eikelkrans’ van Oosteeklo, ‘Vlug en Blij’ van Assenede
en ‘Burgerkring’ van Assenede liggen. Ook hier heeft hij geen antwoord gekregen, maar Pablo zal hier opnieuw
achteraan gaan.
2.5 Pablo heeft nieuwe hoofding voor brieven van de cultuurraad doorgestuurd naar alle leden.
2.6 Het is niet volledig duidelijk wat de rol van de Cultuurraad is en wat in het decreet staat. Het gaat hier niet over
een materie die in vijf minuten uit te leggen is. Pablo zal dit tegen de volgende vergadering grondig
voorbereiden, zodat we de volgende vergadering starten met dit onderwerp.
We zullen ons daarna verder beraden over onze rol. Postbode spelen tussen het gemeentebestuur en De Twee
Ambachten lijkt ons niet veel nuttigs bij te dragen en zorgt enkel voor vertraging. Het lijkt ons wel een taak voor
ons adviezen te verlenen over de werking bibliotheek.
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Budget

3.1 Op de brief aan de verenigingen waarin we de besparingen van de gemeente verklaren, is er vanwege de
verenigingen geen reactie gekomen.
3.2 Mevrouw de schepen verduidelijkt dat de subsidies voor ‘de Twee Ambachten’, Jazzenede en de Gîrnaertstoet
niet via de cultuurraad lopen maar rechtstreeks door de gemeente aan deze organisaties worden toegekend.
Deze subsidies zijn gehalveerd.
3.3 De cultuurraad heeft nog € 5.000 te verdelen onder de verenigingen voor “gemeenschapsvormende
activiteiten”. Dit budget moet toegekend worden voor 31 december en kan voor activiteiten van 2013, dus
activiteiten tussen 1 januari en 31 december.
Er is nog geen reglement over hoe dit budget verdeeld zal worden. Pablo heeft een aantal regelementen van
andere gemeenten verzameld en deelt een kopie ervan rond.
Op voorstel van Ludo zullen we op 18 september samenkomen met een werkgroep: Chris, Pablo en Yvan. Doel
is op één pagina een regelement samen te stellen. Pablo zal dit voorbereiden. Doel is om voor 1 oktober een
schrijven aan de verenigingen te kunnen sturen. Pablo zal vervolgens een definitieve versie maken die op de
vergadering van 25 september kan goedgekeurd worden. We zullen een brief schrijven aan alle verenigingen en
hen zo de kans geven een project in te dienen.
3.4 Op de volgende vergadering zullen we het meer in detail hebben over het budget.
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Subsidie

4.1 Vzw BOU8 vragen subsidie voor de Geirnaertfeesten. We geven € 500 van het bedrag dat we in kas hebben.
4.2 Mario De Maet en Dirk Derycke hebben aan de gemeente subsidie gevraagd voor een liefdadigheidsconcert in
het kader van het jubileum Britten 100. De gemeente zal dit niet subsidiëren, maar de Lions Club Assenede
Diederik kan hiervoor wel een aanvraag indienen voor een risicoactiviteit.

5

Algemene vergadering

5.1 De algemene vergadering wordt uitgesteld tot 11 december. Pablo zal de verenigingen hier zo snel mogelijk per
e-mail van verwittigen.
5.2 We kunnen het volgende op de agenda zetten van de algemene vergadering:
- Dankwoord voor Alex.
- Subsidiereglement (€ 5.000);
- Vraag of er kandidaten zijn voor het bestuur;
- Risico’s bij organisatie van evenementen door feitelijke verenigingen;
- UiT in Vlaanderen.
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Straatnaam

6.1 Er is een straatnaam gevraagd voor een nieuwe verkaveling aan de Kasteelstraat. Wat betreft de voorstellen van
De Twee Ambachten: “De Duivenkeet” lijkt niet geschikt, wel het Oudnederlands “De Duvekete” en “De
Weegbrug”.
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Diverse

7.1 We zullen een vergaderkalender opstellen voor het ganse volgende jaar.
7.2 Alex wilde de afrekening van de 11-juliviering nog afhandelen. Guido zal Alex contacteren met de vraag of hij dit
nog altijd wil doen.
7.3 Op de volgende vergadering zullen we de evaluatie van de Open Cultuurraad van 3 september bespreken.
7.4 Als feitelijke vereniging zijn we via de gemeente verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en
lichamelijke ongevallen. Dit lijkt voldoende. Oprichten van een vzw lijkt dan ook niet nodig en we kunnen verder
als feitelijke vereniging. Het lijkt ons wel een punt dat we op de volgende algemene vergadering kunnen
aanhalen. We zullen een werkgroep “aansprakelijkheden voor feitelijke verenigingen” oprichten om vandaar uit
te komen tot een advies aan de verenigingen. Werkgroep bestaat uit Ludo, Robert, Pablo (Carine Roegiers
wordt om advies gevraagd).
7.5 De afdeling Cultuurraad van de website van de gemeente loopt wat achter. Pablo zal de website bijwerken.
7.6 Zowel de reductie van het budget als de sluiting van de bibliotheek van Bassevelde liggen nog zwaar op de maag
van verschillende bestuursleden, die daar dan ook een opmerking over maken.
7.7 Het is belangrijk om activiteiten in te voeren op de website van UiT in Vlaanderen. Zowel de Belleman als de
pers putten hier uit. Mevrouw de schepen stelt voor een soort workshop te organiseren om de verenigingen
hier bij te helpen.
7.8 Guido maakt een opmerking dat er op de Open Monumentendag geen enkele activiteit was in Assenede. Pablo
reageert hier op door te vermelden dat de gemeente niet op elke activiteit kan inzetten, dat er keuzes moeten
gemaakt worden.
7.9 We zullen een foto maken van de bestuursleden en deze op de website publiceren.
7.10 Mevrouw de schepen meldt dat de werken voor de “Dodendraad” gestart zijn.
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