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p.a. Cultuurdienst 
Kasteelstraat 1-3 
9960 Assenede 

09 341 90 88 

cultuur@assenede.be 

Bestuursvergadering 15.10.2014 - definitief verslag 

Datum & locatie: 15.10.2014 om 20 uur in De Bijenkorf 

Aanwezig: Pablo Smet, Annie Detaeye, Chris Van Guyt, Ludo Suy, Robert Boelens, Wilfried Teeuws, 

Yvan Schaght, Dominique Buysse (schepen van cultuur) en Sofie Van Waes 

(cultuurbeleidscoördinator) 

Verontschuldigd: Modest Van Achte, Guido Wouters 

Afwezig:   

Verslaggever: Chris Van Guyt 

Volgende vergadering: woensdag 19.11.2014 om 20 uur in de Korf van De Bijenkorf (Algemene Vergadering) 

1 Welkom door de voorzitter en goedkeuren verslag bestuursvergadering 10.09.2014 

1.1 Pablo heet iedereen welkom. 

1.2 Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de vergadering van 10.09.2014, dat bijgevolg wordt goedgekeurd. 

2 Afspraken & te doen uit vorige vergadering 

2.1 Pablo heeft het college van burgemeester en schepenen een advies omtrent de vermelding van activiteiten in 

de Belleman gestuurd. We adviseren activiteiten op te nemen die voor iedereen toegankelijk en door een 

Asseneedse vereniging georganiseerd zijn en het criterium dat het op Asseneeds grondgebied moet doorgaan 

te laten vallen. 

2.2 Sofie heeft een overzicht gemaakt van alle reeds ingediende aanvragen voor subsidie voor 

gemeenschapsvormende en cultuurparticipatieprojecten en zal dit rondsturen. 

2.3 Zie punt 10 voor de toestand van de kas. 

2.4 Zie punt 4 voor nieuwe website van de cultuurraad. 

2.5 Zie punt 3 voor de infoavond met Marc Van Hulle. 

2.6 Sofie zal de lijst met de verenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad nog doorsturen naar het dagelijks 

bestuur. 

2.7 Yvan, Robert, Guido, Ludo en Pablo zijn op 16 september 2014 samengekomen om een budgetvoorstel te 

bespreken en hebben het advies aan het college van burgemeester en schepenen bezorgd. 

2.8 Sofie maakt voor eind 2014 het overdrachtscontract van de vlag van ‘de Braakmanszonen en dochters’ van 

Boekhoute aan de gemeente Assenede op. 

2.9 Vanaf nu wordt bij een definitieve beslissing van de gemeenteraad omtrent straatnaamgeving het besluit dat 

de cultuurraad ontvangt door de voorzitter van de cultuurraad aan de Heemkundige Kring doorgestuurd. 

2.10 Vanaf heden stuurt de notulist het verslag rechtstreeks naar alle bestuursleden. Daarna zal de voorzitter het 

definitief verslag doorsturen naar alle bestuursleden. 

2.11 Sofie heeft ‘Vlaanderen Feest! - 11-juliviering’ volledig afgehandeld. 

2.12 Het gebruikersreglement van gemeenschapscentrum ‘de Bijenkorf’ waarvoor de cultuurdienst van de 

gemeente een adviesaanvraag heeft gedaan is volgens Sofie gewijzigd. 
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3 Evaluatie infoavond met Marc Van Hulle 

3.1 Een erg boeiende avond, maar helaas met weinig geïnteresseerden. 

3.2 Ludo stelt voor om de tekst op onze nieuwe website te publiceren. 

3.3 Pablo zal € 75 voor Marc Van Hulle afhalen van de rekening en stelt een onkostennota op. Chris zal dit 

bezorgen aan Marc. 

4 Website cultuurraad 

4.1 Er zijn nog geen veranderingen aan de nieuwe website van de cultuurraad. Pablo maakt hier werk van. 

4.2 De nieuwe e-mailadressen op @cultuurraadassenede.be zijn nog niet aangemaakt. 

4.3 De doelgroep voor de website zijn de verenigingen. Voor onze eigen communicatie kunnen we beter een 

gedeelde map aanmaken op Google Drive of iets dergelijks. 

4.4 Voorstel voor inhoud van de website: 

- Brieven aan de verenigingen. 

- Ledenlijst van de aangesloten verenigingen. 

- Ledenlijst van het bestuur met foto. De volgende vergadering zullen we foto’s maken. 

- Procedures en formulieren. Deze die goedgekeurd zijn komen op de website van de gemeente. Tot ze daar 

staan is de voorlopige versie beschikbaar op de website van de cultuurraad. Zodra ze op de website van de 

gemeente staan wordt de voorlopige versie verwijderd van de website van de cultuurraad en vervangen 

door een link naar de website van de gemeente. 

- Interne procedures en formulieren. 

- Teksten van infoavonden zoal deze met Marc Van Hulle. 

- Verslagen van de (algemene) vergadering. 

- De drie eerstkomende activiteiten van de UiT databank. Voorwaarde is dat dit automatisch gebeurt. 

- Verslag van activiteiten met foto. 

4.5 Chris vraagt aan Marc Van Hulle toestemming om de tekst van de presentatie op de website te plaatsen. 

4.6 Yvan en Robert zullen meehelpen om de website up-to-date te houden. 

5 Voorbereiding algemene vergadering 

5.1 Agenda: 

- Overzicht van de adviezen: Pablo vat ze samen. 

- Subsidiereglementen: uitleg met wat de verenigingen kunnen krijgen. 

- Projectsubsidie 

- Subsidie voor gemeenschapsvormende en cultuurparticipatieprojecten. Voorbeelden geven van wat 

wel en wat niet geaccepteerd is. We vragen verenigingen om te getuigen. 

- Oproep en stemming voor kandidaten voor het bestuur. 

- Een peter per vereniging. 

- We geven de verenigingen de kans om zichzelf in 5 minuten voor te stellen. Dit kan op een eigen creatieve 

manier. Bijvoorbeeld een toneelstukje door een toneelvereniging, een hapje door een kookclub of een 

muziekstukje door een muziekgezelschap. 

- Oproep om de subsidieaanvragen voor gemeenschapsvormende en cultuurparticipatieprojecten voor het 

eerste trimester van 2015 binnen te sturen voor 30 november. 

5.2 Pablo vraagt Modest: 

- elke aanwezige 2 drankbonnetjes te geven; 

- een aanwezigheidslijst te maken. 

5.3 Alle 75 verenigingen worden uitgenodigd. Ook diegene die zich dit jaar niet meer gemeld hebben. 
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5.4 Robert, Wilfried en Chris zullen de toog doen. 

6 Info uit het overleg van de voorzitters en secretarissen van de Meetjeslandse 

cultuurraden dd. 30.09.2014 

6.1 Pablo is naar het overleg voorzitters Meetjeslandse cultuurraden geweest. Was georganiseerd door Comeet. 

Pablo stuurt het verslag door. 

6.2 De Wakkere Burger vzw raadt aan om in het najaar te overleggen met de schepen van cultuur. We vangen dit 
perfect op doordat de schepen aanwezig is op de bestuursvergaderingen. 

6.3 Er zijn diverse manieren voor gratis vorming. We kunnen daar mogelijks iemand uitnodigen. 

7 Afhandelen subsidieaanvragen 

7.1 We zullen de afrekening van de subsidieaanvragen voor gemeenschapsvormende en 

cultuurparticipatieprojecten tezamen met de nieuwe aanvragen behandelen. 

7.2 Sofie vraagt de organisatoren van de Geirnaertfeesten nog eens de afrekening van de activiteit. 

7.3 Het is niet duidelijk gestipuleerd in het reglement, maar de berekening van de subsidie wordt gebaseerd op de 

afrekening en niet op de raming. 

8 Een peter per vereniging 

Elk een 10-tal verenigingen onder de vleugels nemen en deze regelmatig contacteren, lijkt ons voor elke peter 

te veel werk. Daarom stellen we voor om het initiatief bij de verenigingen te leggen. Deze kunnen ons 

contacteren. Op dat moment zal een peter aangeduid worden waar ze terecht kunnen met hun vragen. 

9 Adviesaanvraag bestemming van De Kubus 

9.1 De gemeente is eigenaar van het kunstwerk De Kubus van Guy Vandenbranden. Het werk zou een waarde 

hebben van € 30.000. Ten gevolge de afmetingen van het werk is er in de gemeente geen geschikte locatie 

gevonden om het werk tentoon te stellen. De gemeente vraagt ons advies voor een bestelling van het werk. 

We zien twee mogelijke oplossingen: 

- Het werk verkopen en met het geld een ander, minder volumineus, werk kopen; bij voorkeur maar niet 

noodzakelijk van dezelfde kunstenaar. 

- Het werk in bruikleen geven aan een museum. 

9.2 Pablo zal dit advies doorsturen naar de gemeente. 

10 Besteden geld uit de kas 

10.1 We willen dat het geld dat in kas zit naar de verenigingen vloeit. Vooral nu er gesnoeid is in de subsidies is dit 

een welkome aanvulling. We zullen op die manier over een periode van 4-5 jaar het bedrag in kas aanzienlijk 

laten afnemen. 

10.2 Modest maakt een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de cultuurraad van de laatste vijf jaar, in 

functie van het deels verdelen van de ‘spaarpot’ van de cultuurraad naar de aangesloten verenigingen. 

10.3 We hebben op dit ogenblik te weinig elementen om te bepalen hoe we de gelden zullen besteden. Chris zal, 

zodra Modest hem het kasboek kan overhandigen, een overzicht maken van de inkomsten en uitgaven per 

activiteit (puntensysteem, projectsubsidies, subsidies voor gemeenschapsvormende en 

cultuurparticipatieprojecten, Vlaanderen Feest! - 11-juliviering…) Op die manier kunnen we op de volgende 

vergadering een meer gefundeerde beslissing nemen. 
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11 Aanvraag tot ondersteuning van de Gîrnaertfeesten 2014 

Sofie vraagt bij de organisatoren nog eens naar een vraag voor subsidie. 

12 Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst 

12.1 Van de monumenten voor oud-strijders is enkel dat van Bassevelde beschermd. Dat betekent nog niet dat 
men zomaar het recht heeft om op de andere monumenten namen bij te beitelen. 

12.2 Verplaatsingen naar Eeklo om daar schoolvoorstellingen bij te wonen zijn voor Het Ooievaarsnest te duur 
geworden. Daarom vragen ze om zoveel mogelijk voorstellingen te laten doorgaan in De Bijenkorf. Sofie 
antwoordt dat er nu al voldoende voorstellingen doorgaan in de Bijenkort zodat elk kind van de lagere scholen 
van Assenede de mogelijkheid heeft om daar een voorstelling bij te wonen. De schepen van cultuur voegt daar 
aan toe dat ook de bibliotheek een aanbod heeft voor scholen. 

12.3 Reglementen worden volgende week op de gemeenteraad ter stemming voorgelegd (n.v.d.r. de week van 20 
oktober). 

12.4 Op 16/10/2014 gaat in de bibliotheek van Assenede een vertelsessie voor volwassenen door: ‘Rookpluimen: 
verhalen van de vlakte’. 

13 Varia 

13.1 Pablo dringt er op aan om de varia te beperken tot korte mededelingen. Punten die vatbaar zijn voor discussie 
moeten worden toegevoegd aan de agenda. 

13.2 Ludo stelt voor om een bijlage te maken aan het huishoudelijk regelement waar blijvende afspraken worden in 

opgenomen. Pablo maakt hier werk van. 

13.4 De Twee Ambachten doet volgend jaar mee aan de Erfgoeddag. 

14 Kalender 

woe. 12 november om 20 uur in de Bijenkorf algemene vergadering 

woe. 10 december om 20 uur in de Bijenkorf bestuursvergadering 

 


