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VERSLAG van de 12e vergadering gehouden op 10.09.2014 in de cafetaria van 
‘de Bijenkorf’, Sportstraat 4, 9960 Assenede.  

 

 
Aanwezig:  Schepen Dominique Buysse, Sofie Van Waes, Annie De Taeye,  Guido Wouters, Chris Van Guyt, 

Robert Boelens, Ludo Suy, Yvan Schaght, Pablo Smet en Modest Van Achte (verslaggever). 
Verontschuldigd:  Wilfried Teeuws. 
 

 
1. Welkom en goedkeuren van de tekst van het  verslag van de 11e vergadering. 

 De voorzitter heet de aanwezigen welkom en vraagt of er opmerkingen zijn over de tekst van de 11e 
vergadering. 

 De tekst wordt goedgekeurd. 

 De voorzitter deelt mee dat het GeÎrnaertkunstteam van Boekhoute lid wil worden van de cultuurraad. Het 
dagelijks bestuur is akkoord. 

 
2. Kasverslag. 

°  De secretaris  legt het tabellarisch kasboek ter inzage van de bestuursleden en laat de rekening goedkeuren 
door twee bestuursleden. Er wordt een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven. Er wordt 
voorgesteld om eenmaal per jaar op de Algemene Vergadering het kassaldo bekend te maken. 

 
3. Afspraken en te doen uit vorige vergadering. 

°  Sabam heeft de rekening voor Vlaanderen Feest op 11 juli in Boekhoute opgestuurd naar Sophie.  
° AHA heeft nog 14 dagen de tijd om de aanvraag voor subsidie in te dienen. 
° De organisatoren van de Geîrnaertfeesten hebben een aanvraag ingediend voor gemeenschapsvormende en 

cultuurparticipatieprojecten. 
° De twee criteria voor artikelen die verschijnen in de Belleman zijn: de activiteit moet plaats vinden op het 

grondgebied  van Assenede en moet toegankelijk zijn voor iedereen. Ludo vindt het niet correct dat activiteiten van 
de aangesloten verenigingen die buiten de gemeente plaats vinden niet opgenomen worden in de Belleman. Er 
wordt voorgesteld om een advies op te maken voor het college van burgemeester en schepenen. Pablo maakt het 
advies. 

° De nieuwe verwarmingsketel  is nog niet geïnstalleerd in het oud gemeentehuis van Assenede. De 
Heemkundige Kring kan in samenspraak met de Zwarte Sluispolder afspreken om te vergaderen op het gelijkvloers. 
Op de eerste verdieping kan het archief van de Kring bewaard worden.  
  
4. Vlaanderen Feest – 11-juliviering in Boekhoute (evaluatie + afrekening). 

 De secretaris was aanwezig op de geslaagde 11-juliviering in Boekhoute. De afrekeking werd opgestuurd 
naar Sofie Van Waes. Er ontbreken nog foto’s van de viering om het dossier voor Vlaanderen Feest te 
vervolledigen. Verenigingen die een activiteit programmeren tijdens de periode van de 11-juliviering kunnen 
extra subsidie bekomen van Vlaanderen Feest. Er wordt voorgesteld om dit te melden op de komende 
Algemene Vergadering. 

 
5. Subsidieaanvragen voor gemeenschapsvormende- en cultuurparticipatieprojecten derde trimester 2014, 

resultaten en beoordelingVoor de derde trimester waren er 5 aanvragen. Alle 5 projecten werden aanvaard en 
goedgekeurd. Het Geîrnaertkunstteam heeft  € 11.000 kosten. NSB Boekhoute wil een evocatie doen tijdens de 
Geîrnaertstoet, Floris ende Blancefloer willen 9 voorstellingen geven. Het Davidsfonds van Bassevelde richt een 
weekend in in Rijsel en het Davidsfonds van Bassevelde, Assenede, Markant, NSB Boekhoute en de 
Heemkundige Kring geven een toneelvoorstelling in de kerk van Boekhoute over mensen in de Groote Oorlog.  



 
Sofie zal een lijst opmaken van de aanvragen. Begin oktober wordt de aangepaste versie verwacht (Pablo). 
Het reglement dient eventueel bijgestuurd te worden.             
 
 
6. Stand van zaken aanvragen projectsubsidie: dagboek van Louis Goossens. 
Michel Coene van v.z.w. Vliet wil het dagboek van Louis Goossens uitgeven samen met de Heemkundige 
Kring.   Het projects is ingediend als projectsubsidie en is definitief goedgekeurd. 
 
7. Afsprakennota gemeenteraad-cultuurraad. 
De statuten zijn goedgekeurd in de gemeenteraad. De projectsubsidie van € 5.000 moet niet op de 
gemeenteraad gebracht worden. 
Een deel van onze subsidie zouden wij jaarlijks ter beschikking stellen van de verenigingen. Het voorstel 
wordt gebracht op de AV. De secretaris  bekijkt de inkomsten en uitgaven van de laatste vijf jaar.  Hoeveel en 
hoe wij dit organiseren moet nog besproken worden. 
 
8. Stand van zaken reglementen cultuurraad. 
Zie punt 5. 
 
9. Oprichten werkgroep “advisering”. 
Wat afgesproken is in juni wordt in de praktijk gebracht. Zie verslag van de 11e vergadering van 18.06.2014 
punt 11. 
 
10. Website cultuurraad: stand van zaken + volgende stappen.        
 De domeinnaam is aangevraagd. Pablo zal er verder aan werken. Wie wil er mee helpen? Wat zetten wij 
erop? Hernemen op de volgende vergadering.  
Iedereen krijgt een e-mailadres. 
 
11. Info-avond met Marc Van Hulle omtrent “omgaan met de pers”: praktische afspraken. 
Datum, 01.10.2014. Pablo maakt de uitnodiging voor de cultuurraad en Sofie voor alle andere verenigingen 
en adviesraden. De uitnodiging voor die avond komt niet in de Belleman maar wordt rechtstreeks naar de 
verenigingen gestuurd. Chris zal praktische afspraken maken met Marc Van Hulle. Wij verzamelen om 19.00u 
en de vergadering start om 20.00u. Pablo doet de inleiding.  Spreker heeft een micro en beamer nodig. 
Hoeveel bedraagt de vergoeding? Chris informeert. Tijdens de pauze wordt een drankje aangeboden. 
Robert, Chris en Yvan doen bardienst. 
 
12. Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of cultuurdienst.  
Sofie heeft bedenkingen rond de AV. Eenmaal per jaar is volgens haar te weinig. Overzicht van subsidies, 
reglementen en gemeenschapsvormende activiteiten zijn niet duidelijk voor de verenigingen. De aanvragen 
toelichten aan de verenigingen. Eventueel een combinatie van spreker en AV. Voorstel om peterschap op te 
nemen van de verenigingen.  
Hoeveel verenigingen zijn nog aangesloten bij de cultuurraad? Sofie stuurt de lijst door naar het dagelijks 
bestuur. 
Het muziek van Assenede bestaat volgend jaar 150 jaar. Zij zullen wel eens contact opnemen met het DB 
(dagelijks bestuur) van de cultuurraad. 
 
13. Varia. 
Het budget cultuur en erfgoed werd door Sofie doorgestuurd aan de leden van het DB. De voorzitter vraagt 
om opmerkingen door te sturen.  Het budget voorstel moet ingediend worden tegen 22 september 2014. 
Yvan, Robert, Guido, Ludo en Pablos zijn bereid om samen te komen op 16 september 2014 in de Bijenkorf 
om 20.00u om het voorstel te bespreken. 
Zijn de oorlogsmonumenten in de verschillende deelgemeenten beschermd? Sofie doet navraag bij 
monumentenzorg. De secretaris vindt het niet passend dat er steeds  namen bijgebeiteld worden van 
oorlogshelden op het monument in Boekhoute . In elke deelgemeente ontbreken verschillende namen van 
oorlogshelden. NSB Bassevelde lost het probleem op door houten kruisjes te maken van de helden met 
naam en overlijdensdatum, die niet op het monument vermeld staan. 



Het overdrachtcontract van de vlag van “de Braakmanszonen en dochters” van Boekhoute aan de gemeente 
Assenede zal door Sofie opgemaakt worden tegen eind december 2014. 
Daar de Heemkundige Kring beter geplaatst is inzake advies voor straatnaamgeving is het wenselijk dat ook 
zij geïnformeerd worden over het definitief toekennen van de straatnaam door d ²&e gemeentelijke 
diensten. 
In het vervolg zal het definitieve besluit door de voorzitter van de cultuurraad verstuurd worden aan de 
Heemkundige Kring. 
Inzake de verslaggeving werd het volgende overeengekomen: de secretaris (of zijn vervanger) maakt het 
verslag en stuurt dit rechtstreeks naar alle bestuursleden. Daarna zal de voorzitter het definitief verslag 
doorsturen naar alle bestuursleden. 
 
Volgende vergadering 15.10.2014 
 
Verslaggever, 
Modest Van Achte  


