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VERSLAG van de 9e vergadering gehouden op 26.03.2014 in de cafetaria van
‘de Bijenkorf’, Sportstraat 4, 9960 Assenede.
Aanwezig:
Verontschuldigd:

Schepen Dominique Buysse, Sofie Van Waes, Annie De Taeye, Wilfried Teeuws, Guido Wouters,
Chris Van Guyt, Robert Boelens, Yvan Schaght, Pablo Smet en Modest Van Achte (verslaggever).
Ludo Suy en Etienne Blancke.

1. Welkom en goedkeuren van de tekst van het verslag van de 8e vergadering.
 De voorzitter heet de aanwezigen welkom en vraagt of er opmerkingen zijn over de tekst van de 8e
vergadering.
 De opening van de tentoonstelling in de kerk van Boekhoute is op 17 mei i.p.v. 8 mei.
 De tekst wordt goedgekeurd.
2. Bespreken van punten uit de vorige vergadering.
 Wegens recente ziekte vraagt de Schepen van cultuur om de punten die voor haar bestemd zijn eerst te
behandelen zodat zij de vergadering vroegtijdig kan verlaten.
 Betreft de oorkonde van Boekhoute.
De secretaris heeft nogmaals contact opgenomen met Emiel Blommaert. Na de verkoop van zijn huis in de
Stationsstraat van Boekhoute heeft Emiel de oorkonde overgebracht naar de bibliotheek van Boekhoute om
deze te laten digitaliseren. Het bewuste document werd toen afgegeven aan Heidi Schaght. De Schepen van
cultuur zal morgen Heidi daarover aanspreken. Ook Yvan, de vader van Heidi, zal haar daarover spreken.
 Punt 8. 11-juliviering in Bassevelde (van de 7e vergadering).
Daar de feestcommissie van Bassevelde de Harleydag organiseert en op 21 juli reeds een viering gepland
heeft t.g.v. de nationale feestdag in Bassevelde zien zij definitief af van de organisatie van de 11-juliviering.
De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Bassevelde wil deze viering niet alleen organiseren. Sofie richt een
schrijven naar de feestcommissie van Boekhoute om de 11-juliviering daar te organiseren en doet een
oproep aan alle andere verenigingen van groot-Assenede om voorstellen in te dienen.
3. Verslag van de vergadering bij COMEET en verslag van de vergadering met het gemeentebestuur over
‘bestuurskrachtmeting’.
 Guido heeft de vergadering van Comeet voor voorzitters en secretarissen bijgewoond.
 Het voornaamste thema ging over de subsidies aan verenigingen.
 Wij hebben een goed uitgewerkt subsidiereglement. Andere gemeenten hebben geen reglement en
Evergem heeft een zeer ingewikkeld puntenreglement.
 Voor Guido was dit een interessante ervaring om aan deze vergadering deel te nemen.
3.1. Bijeenkomst voorzitters en secretarissen cultuurraad Meetjesland. (citaat Guido Wouters)
Ik heb de periodieke bijeenkomst bij COMEET bijgewoond op 27 februari ll. Het thema was ditmaal de
subsidiëring. Iedere deelnemer uit het Meetjesland kon aldus kort schetsen hoe de subsidiering van
culturele activiteiten werkt in zijn/haar gemeente.
Enthousiaste en interessante uiteenzettingen maar zo kon ik ook zeer uiteenlopende werking
waarnemen gaande van ingewikkelde constructies met puntensystemen tot onbestaande
reglementering, allemaal echter met het verlangen het culturele leven klein en groot in opzet op een
eerlijke en billijke wijze te ondersteunen.
Veelal ging het om werkingssubsidies maar ook uitzonderlijk om aanmoedigingsubsidies, soms ook
over projectondersteuning. Een enkele gemeente had voornemen om onze reglementering over te

nemen. Besluit: confrontatie van ideeën en al bij al is het systeem van Assenede, misschien niet altijd
zo doorzichtig wegens de vele vormen van en mogelijkheden tot subsidiëring, dan toch werkzaam.
3.2. Bestuurskrachtmeting (citaat Guido Wouters)
Ik had het genoegen om deel te nemen aan een bijeenkomst van de universitaire werkgroep
‘Bestuurskrachtmeting’, een platform dat streeft naar een beter beheer en bestuur van de
plattelandsgemeenten. De adviesraden mochten hun werking en actie uiteenzetten en
commentariëren. Slechts 2 adviesraden waren aanwezig op het appel.
Behoudens antwoorden op algemene vraagstelling mocht ik dan ook onderstrepen dat we sedert een
half jaar meer en meer focussen op de core business van ons bestuur nl. meer interactie met het
gemeentebestuur en actievere ondersteuning van de verenigingen minder gestoeld op subsidiëring
dan wel op hun eigenlijke werking.
4. Lopende culturele projecten (WAK - week van de amateurkunsten, Open Monumentendag, Eerste
Wereldoorlog en Erfgoeddag)
 De WAK wordt georganiseerd in Oosteeklo van 25 tot en met 27 april in Ter Walle. De opening is voorzien op
vrijdag 25 april. Sofie verstuurt de uitnodigingen.
 Aan openmonumentendag doen wij als gemeente niet mee.
 De permanente tentoonstelling over de Eerste en Tweede Wereldoorlog in de kerk van Boekhoute wordt
geopend op 17 mei.
 Erfgoeddag heeft als thema ‘Grenzeloos’. De gemeente Assenede i.s.m. het heemkundig genootschap ‘De
Twee Ambachten’ en met medewerking van de Meetjeslandse gidsen voorzien op zondag 27 april een
gegidste wandeling langs de grens tussen Boekhoute en Nederland. Elk uur vertrekt een rondleiding met gids
aan het monument van de Draad voor een wandeling van ongeveer 6 km. Verzamelplaats is het
Isabellagemaal aan de Haven van Boekhoute.
5. Vlaanderen Feest! / 11 juli-viering
Zie punt 2, bespreking van punten uit de vorige vergadering.
6. Toekenning subsidie voor gemeenschapsvormende en cultuurparticipatie-projecten.
 Er zijn door de verenigingen, die de formulieren ingediend hebben, geen opmerkingen gemaakt.
 De huur van gebouwen wordt niet in rekening gebracht. De kosten voor lesgeefster worden wel aanvaard.
 De toegekende bedragen worden positief geadviseerd volgens het bestaande reglement.
 Pablo maakt de lijst op voor advies aan de gemeente.
 De verenigingen worden eraan herinnerd dat de aanvraag voor subsidie voor de eerste trimester eind maart
verloopt (Sofie bericht de aangesloten verenigingen).
7. UiT in Vlaanderen: stand van zaken (Pablo).
 Op 16 april komt Stefanie De Pauw van Comeet naar de Bijenkorf in Assenede om er een uiteenzetting te
geven aan de verenigingen over de UiT-databank. Aanvang 20.00u.
 Pablo verstuurt de uitnodigingen.
8. Advies straatnamen ingediend door het gemeentebestuur.
 Wij gaan akkoord met de adviezen over straatnamen die gegeven werden door de heemkundige kring.
 De secretaris maakt de geformuleerde adviezen op voor de gemeente.
9. Antwoord aan Schepen David Vercauteren, ontslag van Femma Oosteeklo en vraag van Marc De Smet om de
vzw Hallekin voor te stellen aan de cultuurraad.
 De brief opgesteld door Guido Wouters werd bezorgd aan Schepen David Vercauteren.
 Wij hebben akte genomen van het ontslag van Femma Oosteeklo.
 Indien de vzw Hallekin wil toetreden tot de cultuurraad kunnen zij aansluiten en kan de vereniging zich
voorstellen op een volgende Algemene Vergadering. Guido zal een brief schrijven naar Marc De Smet van
vzw Hallekin.
10. Samenstelling nieuw bestuur cultuurraad vanaf april 2014.
 Er werd 1 kandidatuur ingediend voor de functie van voorzitter van de cultuurraad.
 Pablo wordt met handgeklap aanvaard als voorzitter van de cultuurraad.







Guido was 9 maanden lang voorzitter ad interim en heeft deze taak voortreffelijk vervuld.
Guido blijft ondervoorzitter.
Verslaggever en secretaris/penningmeester blijft Modest.
In geval van afwezigheid van de secretaris zal Chris de notulen opmaken van de vergadering.
Een tweede volmacht voor de rekeningen van de gemeentelijke cultuurraad wordt gegeven aan de nieuwe
voorzitter.

11. Varia
 De volgende vergaderingen worden vastgelegd. 9 april 2014, 28 mei 2014 en 18 juni 2014.
 Daar Pablo niet meer tewerkgesteld is in de gemeente Assenede hoopt Sofie op een snelle vervanging.
 Sofie deelt mee dat alle vlaggen van de muziekverenigingen geconsolideerd zijn door Willebrord Jacobs en in
zijdepapier bewaard worden in zuurvrije kartonnen kokers. Voor de vlag van ‘Burgerkring’ is er nog geen
budget voorzien. Deze vlag wordt momenteel bewaard in het archieflokaal van de gemeente Assenede.
Wilfried deelt mee dat de vlag van Boekhoute nog steeds bij hem bewaard wordt en vraagt om deze over te
brengen naar het archieflokaal van de gemeente. Het contract opgemaakt in 2009 voor de overdracht van
deze vlag van Boekhoute naar de gemeente Assenede is nog steeds niet ondertekend. Sofie doet het nodige.
De twee vaandels van Bassevelde en de vlag van Diederik van Assenede worden nog steeds bewaard bij
Cecile De Graeve. Deze vaandels en vlag zijn geconsolideerd en worden bewaard in zuurvrije dozen.
12. Afspraken en te doen
 De Schepen van cultuur zal Heidi Schaght aanspreken over de exacte locatie van de oorkonde van
Boekhoute. Ook Yvan, de vader van Heidi, zal haar daarover spreken.
 De verenigingen worden eraan herinnerd dat de aanvraag voor subsidie voor gemeenschapsvormende en
cultuurparticipatieprojecten voor het eerste trimester eind maart verloopt (Sofie bericht de aangesloten
verenigingen).
 Guido zal een brief schrijven naar Marc De Smet van vzw Hallekin (zie punt 9).
 Pablo bezorgt de gemeente ons advies omtrent de ingediende projecten voor gemeenschapsvorming en
cultuurparticipatie.
 Pablo verstuurt de uitnodigingen voor de opleiding ‘Invoeren in de UiTdatabank’ op woensdag 16 april.
 Sofie doet het nodige voor de overdracht (inclusief contract/akte) van het vaandel van Boekhoute dat
momenteel bij Wilfried ligt.
 Sofie richt een schrijven naar de feestcommissie van Boekhoute om de 11-juliviering daar te organiseren en
doet een oproep aan alle andere verenigingen van groot-Assenede om voorstellen in te dienen.

