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VERSLAG van de 6e vergadering gehouden op 20.11.2013 in het Imkerkabinet 
van ‘de Bijenkorf’, Sportstraat 4, 9960 Assenede.  

 

 

Bassevelde ,22  november 2013. 
 
Aanwezig: Annie Buysse, Wilfried Teeuws, Robert Boelens, Guido Wouters,  Yvan Schaght, Pablo Smet, 
Ludo Suy. en Modest Van Achte. 
Verontschuldigd: Schepen Dominique Buysse, Etienne Blancke en Chris Van Guyt. 
 
1) Welkom en goedkeuren verslag vorige vergadering. 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en vraagt of er opmerkingen zijn over de tekst van de 4e en 5e 
vergadering. De teksten worden goedgekeurd. 
 
2) Bespreken van punten uit vorige vergadering. 
4e vergadering. 
1.3 Wegens drukke bezigheden van Sofie Van Waes hebben wij nog geen antwoord gekregen waar de Oorkonde van 
Boekhoute zich bevindt. 
1.4  Wat de vlaggen en vaandels van de muziekverenigingen van groot Assenede betreft is de toestand status quo. 
De secretaris merkt op dat de 2 geconsolideerde vaandels van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Bassevelde 
veilig opgeborgen liggen in zuurvrije dozen bij Cecile De Graeve. Ook de vlag van van de muziekmaatschappij 
‘Diederik van Assenede’ ligt veilig  opgeborgen in een zuurvrije doos bij Cecile De Graeve. De geconsolideerde vlag 
van Boekhoute ligt nog steeds bij Wilfried Teeuws. De overdracht naar de gemeente is nog niet gebeurd. De 
gemeente zal zuurvrije kokers aankopen bij Willebrord Jacobs om de resterende niet geconsolideerde vlaggen en 
vaandels te bewaren.  

5.1 Pablo Smet en Guido Wouters hebben samengezeten om de documenten in te kijken betreffende de rol 

van de cultuurraad. De samenvatting wordt doorgestuurd naar de secretaris.  

5e vergadering. 

Op de AV van 11 december 2013 worden de statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede als 

volgt aangepast. 

Oorspronkelijk goedgekeurde tekst op de AV van 17.04.2013 

Artikel 3 –Feitelijke vereniging  

“”De cultuurraad is een feitelijke vereniging, wat betekent dat de leden hoofdelijk aansprakelijk zijn.” 

Te vervangen door: 

Artikel 3. De cultuurraad  heeft geen rechtspersoonlijkheid, wat inhoudt dat hij als feitelijk gemeentelijk 

orgaan geen contracten kan sluiten, geen rechtsvordering kan instellen, niet kan gedagvaard worden voor de 

rechtbank. 

Toen destijds de statuten goedgekeurd werden in de AV van 17.04.2013 wisten wij het antwoord nog niet 

van het diensthoofd van de Vlaamse overheid, Johan Nyckees, daarom deze wijziging. Na goedkeuring in de 

AV van 11.12.2013 wordt deze wijziging voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

 
3) Overname/overgave voorzitterschap. 
Guido Wouters en Modest Van Achte hebben een bezoek gebracht aan Alex Van Wynsberghe. De laptop die 3 jaar 
geleden werd gekocht is gecrasht. Het moederbord is vernietigd door het morsen van kofiie. De computer werd naar 
het containerpark gebracht. De leeuwenvlaggen die nog in zijn bezit waren zijn afgegeven aan de cultuurdienst. De 
bankkaart werd afgegeven aan de secretaris. Van zodra de nieuwe voorzitter en het bestuur opnieuw samengesteld 
zijn zal de tweede gevolmachtigde voor de rekeningen van de cultuurraad een volmacht krijgen. 



 
4) Kastoestand. 
Het tabellarisch kasboek werd nagezien door twee bestuursleden en na controle ondertekend. 
 
5) Afrekening(en) evenement(en). 
De viering van Vlaanderen Feest op 11 juli 2013 heeft in totaal € 3.922,85 gekost. Er werd een shelter (tent) 
aangekocht voor de PA. Het bestuur oordeelt dat de tent het best eigendom blijft van de v.z.w.  Strandpaal 28. De 
tent kostte € 99. Naar de vertegenwoordiger van v.z.w. Strandpaal 28 wordt een e-mail gestuurd met de vraag om  
de tent in hun bezit te houden. Er werd vooraf € 4.000 betaald door de cultuurraad. 4000-3922,85= 77,15 + 99 
=176,15 .Er wordt voorgesteld om € 176,15 terug te storten op de rekening van de gemeentelijke cultuurraad.  
 
6) Werkgroep taken cultuurraad. 
Zie punt 2 5.1. 
Er wordt een samenvatting gemaakt door de voorzitter betreffende de taken van de cultuurraad (zie apart document 
in bijlage). 
 
7) Definitieve goedkeuring modaliteiten nieuw reglement subsidie. 
Het reglement voor subsidie voor  gemeenschapsvormende en cultuurparticipatie-projecten wordt goedgekeurd 
door de bestuursleden. 

 
 8) Voorbereiding AV van 11.12.2013. 

De agenda ziet eruit als volgt: 
1) Welkom, goedkeuren en nazicht verslag van de vorige AV van 17 april 2013. 
2) Dankwoorden. 
3) Toelichting door advocaat Vincent Van de Velde betreffende nota ‘ Aansprakelijkheid van feitelijke 

verenigingen’. 
4) Toelichting nieuw subsidiereglement en aanpassen tekst ‘Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van 

Assenede’. 
5) Toelichting over de enquête van de bevolking van de resultaten open cultuurraden. 
6) Vraag kandidaten voor het dagelijks bestuur. 
7) Varia. 
8) Slotwoord door Mevr. Dominique Buysse,  schepen van cultuur.  

De agenda voor de AV van 11 december wordt opgemaakt door de secretaris en doorgestuurd naar de 

cultuurbeleidscoördinator. Deze zal de vertegenwoordigers en de voorzitters van alle aangesloten 

verenigingen een e-mail sturen met de volgende bijlagen;  het verslag van de vorige AV van 17.04.2013, de 

uitnodiging en agenda van de AV van 11.12.2013 en het document ‘Verzekeringen voor vrijwilligers’. 
9) Varia. 

Carine De Muynck heeft volgens de vorige voorzitter ontslag genomen uit de cultuurraad. In de toekomst 

wordt zij niet meer uitgenodigd voor de vergadering van het bestuur. 

Er wordt uitgekeken naar een passend geschenk voor Alex Van Wynsberghe. Dit zal hem overhandigd 

worden op de AV van 11 december e.k. 

Yvan Schaght informeert bij Marius van Café Passé wat zijn eventuele wensen zijn als afscheidsgeschenk. 

De cultuurraad is bereid € 100 te schenken. Alle suggesties zijn welkom. 

Pablo Smet stopt met werken bij de gemeente op 29.12.2013. Pablo is bereid om na 29.12.2013 in het 

bestuur te komen van de cultuurraad. De aanwezige bestuursleden zijn akkoord. 

De Lions club heeft een evenement georganiseerd in de Bijenkorf. Daar dit evenement winstgevend was 

wordt er geen financiële steun van de cultuurraad uitgekeerd aan de organisatoren. De secretaris stuurt een 

e-mail naar de organisator van dit evenement.  

Op de AV zal advocaat Vincent Van de Velde een toelichting geven over de nota ‘Aansprakelijkheid van 

feitelijke verenigingen. Hij wenst er niet voor betaald te worden. Het bestuur wil hem een goede fles wijn 

schenken. Ludo Suy zorgt voor de passende wijn. 

Het college wenst een naam voor het nieuwe Sport en recreatiedomein in Assenede. Een advies wordt 

gevraagd aan de cultuurraad. De naam moet beginnen met ‘Sport en recreatiedomein ……’. 

 

Verslaggever, 

Modest Van Achte 



N.B 

Buiten agenda 

 

In samenspraak met de voorzitter voorzien wij de volgende vergadering van het dagelijks bestuur van de 

cultuurraad op woensdag 29 januari 2014. 

 

In bijlage de nota van Guido Wouters over de rol van de cultuurraad.  


