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

Datum & locatie:

25/09/2013 om 20 uur in De Bijenkorf

Aanwezig:

Dominique Buysse (schepen van Cultuur), Annie Detaeye, Chris Van Guyt, Guido Wouters,
Ludo Suy, Pablo Smet en Wilfried Teeuws

Verontschuldigd:

Carine De Muynck, Modest Van Achte

Afwezig:

Etienne Blancke, Robert Boelens, Yvan Schaght

Verslaggever:

Chris Van Guyt

Volgende vergadering: woensdag 20/11/2013 om 20 uur in de cafetaria van De Bijenkorf.

1

Welkom, nazien en goedkeuren van de notulen van de bestuursvergadering van
11 september 2013

1.1 Er zijn enkele opmerkingen, die in het verslag verwerkt worden. Nog niet alle punten van het vorige verslag zijn
uitgevoerd.
1.2 De afsprakennota moet voorgelegd worden aan het college. We zullen hiermee wachten tot de rol van de
cultuurraad duidelijk is.
1.3 Pablo heeft aopnieuw an 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.
1.4 Pablo heeft opnieuw 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.
De gemeente zal speciale kokers aankopen om de vlaggen te bewaren.

2

Ontslag Alex Van Wijnsberghe

2.1 Op 2 oktober zal Guido, samen met Modest de overdracht doen van de van documenten, laptop… van Alex.
Guido zal een kwijting maken voor Alex.
2.2 Alex zou een aantal vlaggen in zijn bezit hebben. Het is onduidelijk om welke vlaggen het gaat. De gemeente zal
deze in speciaal daarvoor aan te kopen kokers bewaren in het gemeentehuis.

3

Budget

3.1 Op de algemene vergadering zullen we verduidelijken dat naast de € 5.000 van de cultuurraad de gemeente nog
subsidies geeft voor de Twee Ambachten, Jazzenede, de 11-juliviering en de Gîrnaertstoet.
3.2 Moeten de subsidies voor de Twee Ambachten, Jazzenede, de 11-juliviering en de Gîrnaertstoet ook niet via de
cultuurraad lopen?
3.3 We bespreken de eerste versie van het reglement voor subsidie van “gemeenschapsvormende activiteiten” dat
Chris en Pablo hebben gemaakt. Pablo zal het reglement aanpassen volgens wat we besproken hebben.
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3.4 Pablo zal een brief sturen naar de verenigingen met:
-

Het nieuw reglement.
Nota dat het bestaande puntensysteem wegens gebrek aan subsidies wordt opgeschort. Een lijst van
activiteiten insturen is niet meer nodig.
Vanaf nu is het enkel nog nodig om jaarlijks een lidmaatschapsformulier in te vullen,.

3.5 Uitbetaling van de subsidies voor “gemeenschapsvormende activiteiten” zal gebeuren door de Cultuurraad.

4

Subsidieaanvragen

4.1 Er is € 500 subsidie gestort voor Geirnaertfeesten.
4.2 We zullen er over waken dat subsidieaanvragen in de toekomst strikt volgens procedures in de reglementen
gebeuren.

5

Werkgroep “Rol van de cultuurraad”

5.1 Het is niet volledig duidelijk wat de rol van de Cultuurraad is. We richten een werkgroep op bestaande uit Pablo
en Guido die dit zullen voorbereiden.

6

Werkgroep “Aansprakelijkheid voor feitelijke verenigingen”

Leden: Ludo, Robert, Pablo.
6.1 De werkgroep zal, afhankelijk van de agenda van Robert, vergaderen hetzij op di. 8/10 om 12.30 uur, hetzij op
do. 10/10 om 14 uur. Pablo vraagt aan Robert welke datum past. Ludo zal de vergadering voorbereiden.
6.2 De werkgroep zal een startnotitie maken om het onderwerp op de AV aan te brengen.
6.3 Allen kijken in hun omgeving uit naar een specialist.

7

Algemene vergadering

7.1 We kunnen het volgende op de agenda zetten van de algemene vergadering:
-

Guido spreekt een dankwoord uit voor Alex;
Dankwoord voor Pablo;
Subsidiereglement (€ 5.000);
Vraag of er kandidaten zijn voor het dagelijks bestuur;
Aansprakelijkheid voor feitelijke verenigingen;
UiT in Vlaanderen;
Toelichting van de enquête.

7.2 Pablo nodigt Kristof uit om de werking van UiT in Vlaanderen te verduidelijken.

8

Diverse

8.1 Pablo meldt dat hij zijn ontslag heeft gegeven bij de gemeente. Hij gaat vanaf 1 januari aan de slag bij
Muziekmozaïek. We wensen hem van harte proficiat met deze nieuwe uitdaging. Hij zal vanaf die datum niet
meer deelnemen aan de vergadering als vertegenwoordiger van de cultuurdienst, maar is wel enthousiast om
“gewoon” lid te worden van het dagelijks bestuur.
8.2 In de verslagen wordt “raad van bestuur” vervangen door “dagelijks bestuur”.
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