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VERSLAG van de 8e vergadering gehouden op 19.02.2014 in de cafetaria van
‘de Bijenkorf’, Sportstraat 4, 9960 Assenede.
Bassevelde ,20 maart 2014
Aanwezig: Schepen Dominique Buysse, Annie De Taeye, Wilfried Teeuws, Guido Wouters, Etienne
Blancke, Chris Van Guyt, Robert Boelens, Yvan Schaght, Ludo Suy, Pablo Smet en Modest Van Achte.
Verontschuldigd: Sofie Van Waes.
1) Welkom en goedkeuren van de tekst van het verslag van de 7e vergadering.

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en vraagt of er opmerkingen zijn over de tekst van de 7 e
vergadering. De tekst wordt goedgekeurd.
2) Bespreken van punten uit vorige vergadering.
Punt 2
Betreft de oorkonde van Boekhoute. De secretaris heeft contact opgenomen met Emiel Blommaert. Emiel heeft in
2013 de originele oorkonde van Isabella en Albrecht bezorgd aan Kristof Vereecke. Deze persoon werd persoonlijk
aangesproken door Emiel en beloofde hem dat de oorkonde in goede handen was en dat er goed ging voor gezorgd
worden. Enkele maanden later is Emiel tesamen met Sofie bij Kristof op het gemeentehuis geweest om die
oorkonde op te vragen doch Kristof wist blijkbaar van niets meer…De Schepen zal Kristof hieromtrent interpelleren.
Feitelijke vereniging. Dit punt werd reeds besproken in de AV. Wij vinden dit een zeer ernstige zaak. Niemand van
ons heeft daar zin in om in die situatie te blijven.In de vorige vergadering werd besloten om een brief te richten aan
het College van Burgemeester en Schepenen. Deze brief werd behandeld op het College. De regel is nog niet
geschrapt in de statuten. Het is niet de opdracht van de cultuurraad om activiteiten te organiseren en wij moeten
ons aan de wettelijke opdracht houden. Wil men daarnaast toch activiteiten organiseren dient men een
evenementenverzekering te nemen voor die activiteiten. Wat 11-juliviering betreft dienen de organiserende
verenigingen voor die dag een evenementenverzekering te nemen. Feitelijke verenigingen of v.z.w.'s kunnen zich
beiden verzekeren. Als cultuurraad bemoeien wij ons niet met de organisatie van die dag.
Punt 8. 11-juliviering in Bassevelde.
Daar de feestcommissie van Bassevelde op 21 juli reeds een viering gepland heeft in Bassevelde zien zij voorlopig af
van de organisatie van de 11-juliviering. De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Bassevelde wil deze viering niet
alleen organiseren. De feestcommissie heeft zonder ons medeweten reeds contact opgenomen met Boekhoute om
deze viering eventueel in Boekhoute te laten doorgaan. De secretaris vraagt nog eens uitdrukkelijk aan beide
verenigingen of zij bereid zijn de 11-juliviering te organiseren. Het antwoord wordt doorgestuurd naar het dagelijks
bestuur van de cultuurraad. Een e-mail met het antwoord van de feestcommissie van Bassevelde werd verstuurd
naar de bestuursleden.Punt 10. Er werd afgesproken dat het Heemkundig Genootschap beter geplaatst is voor het
geven van een gepaste naamgeving aan straatnamen. Er werden door de gemeente verschillende aanvragen
ingediend o.a voor de Molenbosstraat - Melkerijstraat en voor de Molenstraat, Keurestraat, Baljuwstraat,
Schoutstraat.
3) Bespreken nota van Guido Wouters: rol en werking van de cultuurraad.
Er moet meer interactie komen met het bestuur. Derhalve zal in de toekomst steeds een rubriek voorzien zijn voor
de Schepen van cultuur of de cultuurbeleidscoördinator nl. 'Bespreking van de lopende en verwachte
cultuurprojecten'. Zo moesten wij het project 'Stroatluepers' vernemen van Comeet. Graag hadden wij zulke
projecten op voorhand geweten bij monde van de Schepen van cultuur of de cultuurbeleidscoördinator. De
gemeente Assenede heeft zich ingeschreven om deel te nemen aan dit project maar niet dit jaar.
Steun aan de verenigingen. Hoe kan dit beter? De verenigingen zouden ons moeten laten weten wat zij zoal doen.
Wij moeten hen aanmoedigen om samen te werken met andere verenigingen. Ook ons bestuur moet meer naar
buiten komen en zich laten zien bij evenementen. Aanwezigheid in naam van de cultuurraad. Eventueel

samenkomen met de andere raden o.a. de sportraad, de jeugdraad en de bib. Deelnemen aan uiteenzettingen van
Comeet. Volgens Pablo verschijnt er maandelijks een overzicht van de activiteiten van de Bijenkorf op 135 locaties
o.a. naar horecazaken. Activiteiten die te laat ingediend zijn kunnen natuurlijk niet vermeld worden. Volgens
Dominique is 'Uit in Assenede' de beste reclame. Die activiteiten komen in de reclamebladen, er is een facebook
pagina van de Bijenkorf, de Belleman, zone 09, uit in Meetjesland en flyers. Er wordt opgemerkt dat in de Belleman
activiteiten staan die reeds plaats gevonden hebben wegens het laattijdig verschijnen. De Uit databank is het
hoofdmiddel. In de Belleman zal 'Uit in Assenede' nogmaals toegelicht worden. Aan Comeet wordt gevraagd om een
infosessie te geven van 'Uit in Assenede' aan de verenigingen.
4) Lopende culturele projecten (uitleg door Sofie Van Waes)
Wegens ziekte van Sofie deelt de schepen van cultuur ons het volgende mee.
De week van de amateurkunsten (WAK) gaat door in Oosteeklo van 25 tot 27 april in Ter Walle. Als cultuurraad
worden wij daar ook verwacht. Er komt een infovergadering gegeven door Sofie. Plaats en datum zijn nog niet
bekend. De cultuurraad wil daar ook op uitgenodigd worden.
De gemeente heeft een partnership met Jazzenede. Er is een permanente tentoonstelling in Boekhoute over de
Eerste en Tweede Wereldoorlog. Opening van de tentoonstelling op 8 mei. Erfgoeddag wordt gehouden in
Boekhoute op 27 april 2014.
5) Samenstelling beheersorgaan ‘de Bijenkorf’. (de eerste vergadering dateert van 9 april 2010 en

sedertdien is de samenstelling ongewijzigd).
Bij het oprichten van het AGB ( autonoom gemeentebedrijf) is de vroegere beheerraad automatisch ontslagnemend.
6) Resultaat van de bespreking van de aanvragen voor subsidie voor gemeenschapsvormende en

cultuurparticipatie-projecten.
De werkgroep bestaande uit Sofie, Chris en Pablo hebben de 16 aanvragen behandeld. De lijst met de
aanvragen wordt naar alle bestuursleden doorgestuurd. Opmerkingen ten laatste tegen 1 maart laten
weten aan de voorzitter. De volgende vergadering beslissen wij over de toekenning van de bedragen aan
de diverse verenigingen die een aanvraag hebben ingediend. Chris stelt voor om een oproep te richten aan
iedere aangesloten vereniging om aanvragen in te dienen. Ludo Suy suggereert dat ieder bestuurslid het
peterschap zou opnemen van 10 verenigingen.
7) Resultaat van de bespreking van de aanvragen voor culturele activiteiten met bijzondere financiële
steun van de cultuurraad.
De aanvraag van v.z.w. Strandpaal 28 voor een verlieslatende activiteit werd inmiddels uitbetaald.
8) Vraag van Schepen David Vercauteren: bespreken van nota ‘Oproep aan opdrachtgevers:
Pilootprojecten Kunst in opdracht ‘Meer dan een object’.
De Schepen David Vercauteren heeft deze vraag gesteld aan de cultuurraad. Wij vragen ons af of dit een
vraag is voor de cultuurraad. Uit hoofde van de cultuurraad kunnen wij moeilijk beslissen over een
kunstwerk. Guido richt een brief naar de Schepen David Vercauteren.
De 'Kubus' die in de kerk van Boekhoute staat moet verplaatst worden. Dominique kijkt uit naar een
andere geschikte locatie, eventueel schenken aan een museum.
9) Samenstelling nieuw bestuur cultuurraad vanaf april 2014.
In april 2014 gaat Guido Wouters voor 4 maanden weg en wil niet langer voorzitter ad interim zijn. Er moet
iemand komen die leiding wil geven aan het bestuur. Wie doet wat in het bestuur? Ook de secretaris is in
mei en juni voor lange tijd afwezig. Elk bestuurslid dient erover na te denken tegen 26 maart.
In een rondvraag is er niet onmiddellijk iemand bereid om het voorzitterschap over te nemen.
10) Varia

Ludo stelt voor dat kandidaten zich nu kenbaar maken. Iedereen kan e-mailen naar de voorzitter
betreffende de kandidaturen. Dominique vraagt waarom wij deze vraag nog een maand uitstellen. Pablo
heeft al met het idee gespeeld maar vind dat de tijd nog niet rijp is.
De secretaris zal contact opnemen met Carine van de bib betreffende vrijwilligers in de bib van Bassevelde.
Tegen de volgende vergadering wil de secretaris weten hoeveel verenigingen hun lidmaatschap vernieuwd
hebben.
Volgende vergadering: 26 maart 2014.
Verslaggever
Modest Van Achte

