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

verslag bestuursvergadering 18.06.2014
Datum & locatie:
Aanwezig:

18.06.2014 om 20.00 uur in de cafetaria van de Bijenkorf
Pablo Smet, Chris Van Guyt, Guido Wouters, Ludo Suy, Robert Boelens, Wilfried Teeuws,
Yvan Schaght, Dominique Buysse (schepen van cultuur) en Sofie Van Waes
(cultuurbeleidscoördinator)
Verontschuldigd:
Modest Van Achte, Annie Detaeye
Afwezig:
/
Verslaggever:
Chris Van Guyt
Volgende vergadering: woensdag 10.09.2014 om 20.00 uur in de cafetaria van de Bijenkorf.
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Welkom door de voorzitter en goedkeuren verslag bestuursvergadering 14.05.2014
 Pablo heet iedereen welkom.
 Het verslag van de vergadering van 14.05.2014 is nog niet naar de bestuursleden doorgestuurd en kan
bijgevolg nog niet goedgekeurd worden. Pablo zal het verslag controleren en doorsturen.
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Afspraken & te doen uit vorige vergadering
 Pablo zal voor de volgende vergaderingen de agenda 2 weken van tevoren doorsturen, zodat alle
bestuursleden de kans hebben agendapunten toe te voegen.
 Sofie meldt dat de oorkonde van Boekhoute teruggevonden is in het gemeentehuis. Dit tot algemene
tevredenheid van de bestuursleden. Hier eindigt dus onze queeste. Sofie laat een kopie maken van de
oorkonde en laat deze digitaliseren. Ze zoekt uit waar en hoe de oorkonde kan bewaard worden. Het
Rijksarchief lijkt ons de meest geschikte plaats.
 Sofie heeft de kans nog niet gehad om het nodige te doen voor de overdracht (inclusief contract/akte) van
het vaandel van Boekhoute dat momenteel bij Wilfried ligt. Ze zal dit alsnog doen.
 Pablo heeft de Braeckmanszonen en de feestcommissie van Boekhoute gecontacteerd omtrent de 11
juliviering / Vlaanderen Feest!. Zie Hfst. 3.
 Sofie heeft het reglement van de 11-juliviering naar De Braeckmanszonen en de feestcommissie van
Boekhoute doorgestuurd. Zie Hfst. 3.
 Sofie en Chris hebben de aanvragen voor subsidies voor gemeenschapsvormende en
cultuurparticipatieprojecten voor het 2de trimester geëvalueerd. Zie Hfst. 4.
 Pablo heeft Vliet vzw laten weten dat ze voor de publicatie van het dagboek van Louis Goossens (1873-1951)
een projectsubsidie kunnen aanvragen. Zie § 8.1.
 Pablo heeft Strandpaal 28 vzw laten weten dat ze voor de ondersteuning van Jazzenede een subsidie kunnen
aanvragen in het kader van het reglement voor gemeenschapsvormende en cultuurparticipatieprojecten.
Zie § 8.2.
 Pablo heeft Michel Coene laten weten dat hij zijn kandidatuur als bestuurslid van de cultuurraad kan stellen
op de volgende Algemene Vergadering.
 Ieder kon al eens nadenken over hoe hij het heden en de toekomst (de komende maanden en jaren) van de
cultuurraad en het culturele leven in Assenede ziet. Wegens de drukke agenda kan dit pas op een volgende
vergadering aan bod komen.
p. 1 (van 5)

 Volgens Sofie zijn enkel de statuten goedgekeurd door de gemeenteraad. Ze probeert de andere
documenten op de gemeenteraad van september te krijgen.
 Robert is op 22 mei naar de Algemene Vergadering van de Meetjeslandse Cultuurraden gegaan. Iemand van
‘De Wakkere Burger vzw’ heeft daar een interessante uiteenzetting gegeven over hoe je advies kunt geven.
Pablo vraagt aan Stefanie De Pauw (Projectmedewerkster socio-cultureel werk bij Comeet) om het verslag
door te sturen.
 Chris heeft met Marc Van Hulle een afspraak gemaakt om op 1 oktober te komen spreken over ‘Omgaan met
de pers’. We zullen begin september een uitnodiging versturen naar alle verenigingen, en niet enkel naar
deze aangesloten bij de cultuurraad. Sofie heeft de Bijenkorf geboekt voor deze avond.
 Pablo is nog niet toegekomen aan de eerste opzet van een nieuwe, aparte website voor de cultuurraad. Hij
zal zo snel mogelijk een domeinnaam aanvragen en de website opzetten.
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Vlaanderen Feest! - 11-juliviering
 De Braeckmanszonen zullen samen met de feestcommissie van Boekhoute de 11-juliviering (Vlaanderen
Feest!) organiseren.
 Ze hebben aan de gemeente een overdekt podium gevraagd. Dit kan niet geleverd worden omdat het
podium van Eeklo bezet is en omdat Zelzate te veel vraagt (€ 450).
 De gemeente zal de voorziene € 1.000 storten. De organisatoren zullen het eventueel resterende bedrag
terugstorten.
 Volgend jaar zullen we tijdig vragen of de viering kan doorgaan in Bassevelde en als het antwoord op zich
laat wachten zullen we sneller actie ondernemen.
 Affiches, Sabam en de billijke vergoeding zijn op kosten van de cultuurraad. Kan de gemeente zelf de affiches
drukken? Sofie vraagt aan Nico Windey de gegevens (zoals aantal deelnemers) om de aanvraag te kunnen
richten tot Sabam.
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Subsidieaanvragen voor gemeenschapsvormende en cultuurparticipatieprojecten
 Sofie en Chris hebben de aanvragen voor subsidies voor gemeenschapsvormende en
cultuurparticipatieprojecten voor het 2de trimester geëvalueerd. Pablo was wegens ziekte niet aanwezig.
 Bijna bij elke aanvraag waren er bijkomende vragen. Sofie heeft ondertussen de vragen verstuurd, maar nog
geen antwoorden ontvangen. De aanvragen zijn voorlopig goedgekeurd.
 Overzicht van de aanvragen. Gelet op de bijkomende vragen, zijn de bedragen voorlopig.

Kost
€ 120,00

Subsidieerbaar
€ 50,00

Subsidie
€ 25,00

OKRA Assenede
Melden ons dat ze subsidie aanvragen.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Den Gladdigen Durpel | Accordeonfestival | 21/06/2014
De activiteit duidelijker omschrijven + een raming opgeven

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 420,00

€ 420,00

€ 210,00

€ 3.975,00

€ 3.975,00

€ 500,00

Activiteit
C.B.K. | Wel in je vel | 19/05/2014
Wat wordt verstaan met de post "begeleiding"? Is al dan niet
subsidieerbaar

Gehandicaptenwerking Krekenland | Just more than ( e ) story;
HET VERHAAL VAN HUN LEVEN | 21/06/2014
Kosten Awards apart, deze zijn subsidieerbaar terwijl receptie dat
niet is
Nieuwburgkermis | 11/07/2014

p. 2 (van 5)

Krijgen zij ook subsidies van de feestcommissie?
C.B.K. | Individueel onderwijs voor analfabeten
Onderwijs wordt niet gesubsidieerd

€ 350,00

€ 0,00

Strandpaal 28 vzw | Jazzenede 2014
Zie 8 ‘Aanvragen projectsubsidie’
AHA | Het Vertelhuis
Zie 8 ‘Aanvragen projectsubsidie’
TOTAAL
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€ 0,00

€ 500,00

€ 960,00

€ 960,00

€ 480,00
€ 1.715,00

Adviesvraag van de dienst stedenbouw van de gemeente: straatnaamgeving
 De dienst stedenbouw van de gemeente vraagt ons advies over de namen van 3 nieuwe straten aan de
Elsburgstraat: ‘Hospicestraat’, ‘Kliniekstraat’ en ‘Moederhuisstraat’.
 We hebben geen bezwaar tegen deze straatnamen.
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Afschrift van de dienst stedenbouw van de gemeente
 Pablo heeft van de dienst stedenbouw van de gemeente een afschrift ontvangen i.v.m. de
gemeenteraadsbeslissing dd. 28.05.2014 houdende definitieve straatnaamgeving voor 4 nieuwe straten:
‘Keurestraat’, ‘Baljuwstraat’, ‘Schoutstraat’ en ‘Melkerijstraat’.
 Het is een goede zaak dat de dienst stedenbouw ons daarvan op de hoogte brengt.
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Adviesvraag van de cultuurdienst van de gemeente
 Adviesvraag van de cultuurdienst van de gemeente: aanpassing van het gebruikersreglement van
gemeenschapscentrum ‘de Bijenkorf’. De aanpassing betreft het gebruik van de Bijenkorf door de politieke
partijen die in de gemeenteraad zitten, welke wijzigt van categorie F naar categorie B en het schrappen van
de regeling dat vanaf de 10de keer gebruik van de Bijenkorf de prijs daalt.
 We nemen kennis van de vraag, maar omdat we in deze materie niet bevoegd zijn brengen we geen advies
uit.
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Aanvragen projectsubsidie
 Vraag voor toelage van Vliet vzw
o Vzw Vliet heeft een toelage van € 500 gevraagd voor publicatie van het dagboek van Louis Goossens
(1873-1951).
o De aanvraag is ingediend onder de vorm van een subsidieaanvraag voor gemeenschapsvormende en
cultuurparticipatieprojecten.
o We kunnen dit niet onder deze vorm goedkeuren en vragen vzw Vliet om hiervoor een projectsubsidie
aan te vragen.
o Sofie brengt hen op de hoogte.
 Vraag van Strandpaal 28 vzw voor financiële ondersteuning van Jazzenede 2014
o Strandpaal 28 vzw vraagt subsidie voor Jazzenede 2014 en AHA vraagt subsidie voor Het Vertelhuis.
o Beide vragen een projectsubsidie. Dit zijn eigenlijk gemeenschapsvormende en
cultuurparticipatieprojecten. Pablo zorgt ervoor dat de aanvragen opnieuw gebeuren met het juiste
formulier.
o Omdat de projecten al door de gemeente gesubsidieerd worden, worden deze volgens de regelementen
niet meer vanuit de cultuurraad gesubsidieerd. Volgens datzelfde regelement kunnen we daar bij
unanimiteit van de bestuursleden echter van afwijken.

p. 3 (van 5)

o Omdat hij betrokken partij is verlaat Pablo bij het begin van de discussie de zaal en keert pas na de
stemming terug.
o Na discussie van het onderwerp wordt door alle aanwezige bestuursleden, met uitzondering van Pablo
dus, gestemd. We zijn het er unaniem over eens dat de we zullen afwijken van het regelement en dat de
subsidies worden goedgekeurd. De motivatie hiervoor is de volgende:
- Het gaat hier om een belangrijke manifestatie die het imago van de gemeente ten goede komt.
- De activiteit is zowel gemeenschapsvormend als bevorderend voor de cultuurparticipatie. Dit voor
een ruim publiek.
- Er is budgettaire ruimte om deze activiteit te subsidiëren.
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Aanvraag tot ondersteuning van de Gîrnaertfeesten 2014
 Sofie zal de organisatoren laten weten dat ze een aanvraag kunnen indienen voor subsidie voor
gemeenschapsvormende en cultuurparticipatieprojecten. De aanvraag moet uiterlijk op 31 juli binnen zijn.

10 Aanvraag voor een gemeentelijke renteloze lening van € 5.000
 Het ‘boekhoutegirnart’ kunstteam vraagt een renteloze lening van € 5.000.
 Pablo zal een negatief antwoord sturen, maar voorstellen dat ze een aanvraag kunnen indienen binnen de
geldende regelementen (projectsubsidie of subsidie voor gemeenschapsvormende en
cultuurparticipatieprojecten).

11 Oprichten werkgroep ‘Advisering’?
 Voor een aantal zaken moet de cultuurraad advies geven. Vragen in verband met straatnamen, budget voor
cultuur, een kunstwerk in de openbare ruimte, …
 Doordat we slechts een keer per maand hebben we soms erg weinig tijd om onze inbreng te doen.
 Daarom zullen we de volgende procedure invoeren:
o Zodra een vraag binnenkomt stuurt Pablo de vraag samen met alle nodige stukken per e-mail door naar
de andere bestuursleden. Hij maakt een Doodle met een paar mogelijke vergaderdata.
o Elk bestuurslid dat een inbreng wil doen reageert binnen de 48 uur op deze Doodle. Na 48 uur wordt de
definitieve vergaderdatum vastgelegd.
o Diegene die gereageerd hebben vormen een ad-hoc commissie. Na hun vergadering brengen zij de
gemeente op de hoogte en informeren de andere bestuursleden op de volgende vergadering van hun
beslissing.
 Voor advies rond straatnamen blijft de regeling dat de Twee Ambachten een voorstel uitwerken, omdat zij
hier ter zake veel deskundiger zijn. Daarna volgen we dezelfde procedure als voor de andere adviezen.

12 Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst
 De cultuurdienst stapt vanaf september mee in het project ‘Stroatluuëbers’ van Comeet. Het wordt een
project waar zowel jongeren als ouderen aan deelnemen. Het moet resulteren in een blijvend kunstwerk.
Sofie stuurt ons nog een uitnodiging om mee te doen aan het project.
 Mevrouw de schepen meldt dat er zondag 5 oktober een opendeurdag is van alle gemeentediensten, de
brandweer, de politie, Ter Walle, het bezoekerscentrum, misschien het OCMW…
 Mevrouw de schepen meldt dat er nood is aan een adviesorgaan voor de Bijenkorf en vraagt aan de
cultuurraad of wij die taak op ons kunnen nemen. Volgens de informatie op de website van LOCUS kan de
cultuurraad niet tegelijkertijd adviesorgaan zijn voor de Bijenkorf. Dit moet een aparte commissie zijn.

13 Varia
 Uitnodiging gala avond met receptie ter gelegenheid van filmvoorstelling ‘The Story of my Life’ op zaterdag
21 juni om 19.00 uur in gc ‘de Bijenkorf’.
p. 4 (van 5)

 Ludo heeft in naam van Lionsclub Diederik Assenede een activiteit ingediend in UiT in Vlaanderen. Omdat
deze activiteit niet op het grondgebied van Assenede is doorgegaan is deze niet in de Belleman verschenen.
Hij had dit nochtans expliciet gevraagd aan Kristof. Ludo is toch wel verontwaardigd over de gang van zaken.
Sofie zal navragen bij Kristof welke de criteria zijn om een activiteit op te nemen in (de activiteitenkalender
in) de Belleman.
 Robert vraagt wat het budget is voor cultuur volgend jaar. Sofie vraagt de cijfers op en stuurt die door.
 Robert meldt dat de verwarming in het lokaal van de Twee Ambachten defect is. Hierdoor treedt er schade
op aan de toestellen (o.a. kopieerapparaat) en aan de boeken. Dominique zal nakijken wat mogelijk is voor
komende winter.

14 Afspraken & te doen
 Pablo zal het verslag van de bestuursvergadering op 14.05.2014 controleren en doorsturen.
 Sofie vraagt aan Nico Windey de gegevens (zoals aantal deelnemers) en bezorgt deze aan Pablo, zodat de
aanvraag tot toelating aan Sabam kan bezorgd worden.
 Sofie vraagt vzw Vliet om voor hun subsidievraag omtrent publicatie van dagboeken een projectsubsidie aan
te vragen.
 Pablo zorgt ervoor dat de aanvragen van Jazzenede en AHA opnieuw gebeuren met het juiste formulier voor
gemeenschapsvormende en cultuurparticipatieprojecten.
 Sofie laat de organisatoren van de Gîrnaertfeesten weten dat ze een aanvraag kunnen indienen voor
subsidie voor gemeenschapsvormende en cultuurparticipatieprojecten. De aanvraag moet uiterlijk op 31 juli
binnen zijn.
 Pablo laat het ‘boekhoutegirnart’ kunstteam weten dat ze via de cultuurraad geen renteloze lening kunnen
afsluiten, maar stelt hen voor een aanvraag in te dienen binnen de geldende regelementen (projectsubsidie
of subsidie voor gemeenschapsvormende en cultuurparticipatieprojecten).
 Sofie zal navragen bij Kristof welke de criteria zijn om een activiteit op te nemen in (de activiteitenkalender
in) de Belleman.
 Sofie vraagt de cijfers op wat het budget voor cultuur voor volgend jaar betreft en stuurt die door naar de
bstuursleden.
 Dominique zal nakijken wat mogelijk is om verwarming te voorzien in het lokaal van de Twee Ambachten (in
het Stadhuis) voor komende winter.

15 Opstellen voorlopige agenda volgende bestuursvergadering
16 Kalender
 dinsdag 2 september om 19.00 uur in het gemeentehuis (boven)
vergadering over de wijzigingen aan het reglement voor subsidie voor gemeenschapsvormende en
cultuurparticipatieprojecten en evaluatie aanvragen 3e trimester
 woensdag 10 september om 20.00 uur in de Bijenkorf
bestuursvergadering
 woensdag 1 oktober om 20.00 uur in de Bijenkorf
opleiding voor verenigingen ‘Omgaan met de pers’
 woensdag 15 oktober om 20.00 uur in de Bijenkorf
bestuursvergadering (voorbereiding Algemene Vergadering)
 woensdag 12 november om 20.00 uur in de Bijenkorf
Algemene Vergadering
 woensdag 10 december om 20.00 uur in de Bijenkorf
bestuursvergadering
p. 5 (van 5)

