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19.11.2014 om 20 uur in de zaal Honingpot van “de Bijenkorf”.
Schepen van cultuur Dominique Buysse, beleidscoördinator Sofie Van
Waes
Bestuursleden: Pablo Smet, Guido Wouters, Annie Detaeye, Chris Van
Guyt, Ludo Suy, Robert Boelens, Wilfried Teeuws, Yvan Schaght en
Modest Van Achte
Vertegenwoordigers van 36 verenigingen: zie aanwezigheidslijst.
Koor Laagland, Kerkkoor Bassevelde en Landsdijk, de Goedgemutsten,
Floris ende Blancefloer en Ziekenzorg Assenede
Vertegenwoordigers van verenigingen: zie aanwezigheidslijst.
Modest Van Achte

Goedkeuren verslag AV van 11.12.2013

1.1 Pablo kon zich geen kandidaat stellen voor het voorzitterschap daar er nog geen AV
plaatsgevonden heeft.De vroegere voorzitter, Alex Van Wynsberghe vindt dat in
principe de reglementen niet werden gevolgd betreffende de aanstelling van de nieuwe
voorzitter Pablo Smet. De vergadering is toch akkoord om Pablo te aanvaarden als
voorzitter. De vergadering kan dus doorgaan. Hij heet iedereen hartelijk welkom. De
aanwezigheidslijst was niet in bijlage maar kon ingekeken worden tijdens de
vergadering. Het vorige verslag van de AV werd goedgekeurd.
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Stand van zaken van de cultuurraad: aantal leden, financiële middelen.

2.1 Er waren 36 vertegenwoordigers van verenigingen aanwezig. Er werden 75
verenigingen aangeschreven maar geen 50 verenigingen hebben hun kandidatuur voor
2014 verlengd. Er kon geldig gestemd worden.
2.2 De secretaris gaf een overzicht van de financiën van de cultuurraad. Er is momenteel €
17.616,66 in kas waarvan € 6.603,81 op de giroplusrekening en € 11.012,85 op de
rentespaarrekening. Op een volgende bestuursvergadering zal besproken worden hoe
de gelden kunnen gebruikt worden ten voordele van de verenigingen.
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2.3 Op de uitnodiging voor deze vergadering verzonden door Pablo staat vermeld dat er
maximum 10 bestuursleden kunnen zijn in het bestuur van de cultuurraad. Volgens Alex
Van Wynsberghe staat er in de statuten 12 bestuursleden. Wordt nagezien.Overzicht
gegeven adviezen van 11.12.2013 tot op heden.
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Overzicht gegeven adviezen van 11.12.2013 tot op heden.

3.1 Activiteiten van verenigingen aangesloten bij de cultuurraad die plaats vinden buiten de
gemeente worden opgenomen in de Belleman.
3.2 De tekst van het reglement voor subsidie voor gemeenschapsvormende en
cultuurparticipatie-projecten werd aangepast. Inhoudelijk is er niets gewijzigd.
3.3 Het reglement voor de organisatie van de viering van de feestdag van de Vlaamse
Gemeenschap/Vlaanderen Feest mag alsnog goedgekeurd worden.
3.4 Het advies voor het budget van 2015. Het voorstel werd bekeken en enkele suggesties
werden er aan toegevoegd.
3.5 Het bestuur bekijkt de aanvragen voor de cultuurparticipatie-projecten en doet een
voorstel aan de gemeente.
3.6 Er werden straatnamen gegeven o.a. Hospicestraat, Kliniekstraat en Moederhuisstraat.
Het heemkundig genootschap De Twee Ambachten wordt door de voorzitter van de
cultuurraad schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het
gemeentebestuur.
3.7 Het kunstwerk ‘de Kubus’ wil men verkopen of in bruikleen geven aan een museum. De
kunstenaar heeft dit kunstwerk geschonken aan de gemeente en is inmiddels
overleden. Volgens Alex getuigt dit van weinig respect voor de kunstenaar. De
gemeente zal beslissen wat er met het kunstwerk zal gebeuren.
Als intermezzo was er een gesmaakt optreden van Nicole Lybaert voor de vereniging
“Femma” van Bassevelde. In bijenkledij danste en zong zij een eigen compositie waarin
zij haar vereniging voorstelde.
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Overzicht praktische afspraken en beslissingen (als basis voor een huishoudelijk
reglement).

4.1 Zie nota Pablo
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Overzicht bestaande subsidiereglementen in Assenede.

5.1 Reglement voor subsidie voor gemeenschapsvormende en cultuurparticipatieprojecten. Er is momenteel €5.000 ter beschikking. De subsidie die een project kan
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ontvangen bedraagt max. 50% van de basisprojectkosten met een maximum bedrag van
€ 500/project
5.2 De oude subsidieregeling met het puntensysteem blijft geldig. Zie Subsidiereglement
voor de culturele verenigingen erkend door de gemeentelijke cultuurraad van
Assenede. Omdat het budget nu € 0 is, is het niet zinvol om hier dit jaar een aanvraag
voor in te dienen.
5.3 Indienen van een Formulier voor lidmaatschap van de gemeentelijke cultuurraad met
daarbij gevoegd een jaarprogramma en een jaarverslag blijven wel nodig. Zo kan de
cultuurraad een overzicht behouden van de verenigingen en over hun werking. Ook
voor de verenigingen zelf blijft dit nuttig. Op die manier blijven ze erkend en kunnen ze
van een aantal voordelen genieten. Bijvoorbeeld gebruik maken van de Bijenkorf tegen
een gunsttarief of verkrijgen van subsidie voor gemeenschapsvormende en
cultuurparticipatie-projecten.
5.4 De gemeente stelt € 1.000 van de subsidie voor de organisatie van de viering van de
feestdag van de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking van de cultuurraad. Boekhoute
kreeg dit jaar maar €1000. Volgens Alex werd er een mondelinge afspraak gemaakt dat
er €3000 ging bijgelegd worden voor de viering van Vlaanderen Feest. Wordt nagezien.
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Overzicht ingediende aanvragen en resultaten voor het reglement voor subsidie van
gemeenschapsvormende en cultuurparticipatie-projecten.

6.1 Er werden projecten ingediend door het Davidsfonds Bassevelde, toneelvereniging
Floris ende Blancefloer, CBK, Krekenland, Nieuwburgkermis, den Gladdigen Durpel,
Strandpaal 28, Jazzenede en AHA, Davidsfonds Assenede i.s.m. Davidsfonds Bassevelde
en de heemkundige kring DTA en NSB Boekhoute. De aanvragen van de Koninklijke
Harmonie Sint-Cecilia van Bassevelde werden niet weerhouden, tot grote verbijstering
van het bestuur van de harmonie. De aanvragen werden beoordeeld en de resultaten
doorgegeven aan het gemeentebestuur.
Als intermezzo spreekt Frank Baete in naam van het heemkundig genootschap over
het project van volgend jaar in Oosteeklo. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren er in
Oosteeklo 100 herbergen. De Duitsers sloten alle herbergen tijdens de oorlog. De
heemkundige kring wil volgend jaar 20 herbergen weer openen. Het wordt geen
kroegentocht maar men wil de diverse verenigingen aanspreken om hun bijdrage te
leveren aan dit initiatief. Ook is er samenwerking met v.z.w. Vliet.
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Vraag: welke functie/meerwaarde kan de cultuurraad hebben voor de socio-culturele
verenigingen.

7.1 De kerntaak van de cultuurraad bestaat uit het geven van advies aan het
gemeentebestuur. Er wordt gesuggereerd om naar het voorbeeld van Boekhoute alle ep. 3 (van 6)

mailadressen van de aangesloten verenigingen per deelgemeente te bereiken via één emailadres.
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Voorstelling kandidaat-bestuursleden.

8.1 Michel Coene wil toetreden tot het dagelijks bestuur van de cultuurraad. Daar het om
personen gaat wordt na de pauze per geheime stemming de verkiezing georganiseerd.
PAUZE
9 Verkiezing kandidaat bestuurslid.
9.1 Er zijn 36 stemgerechtigden. Er zijn 34 ja-stemmen en 2-neen stemmen. Michel wordt
aanvaard als nieuw bestuurslid.
9.2 De voorzitter heeft tijdens de pauze de verslagen nagekeken. In de vergadering van
26.03.2014 werd Pablo Smet met handgeklap aanvaard als nieuwe voorzitter. In
principe moest hij eerst aanvaard worden op de eerstvolgende AV. Pablo is wel
vertegenwoordiger van Strandpaal 28 en moet vandaag in principe zijn kandidatuur
stellen als voorzitter.
10 Website cultuurraad: stand van zaken en volgende stappen.
10.1 De nieuwe website van de cultuurraad is www.cultuurraad@assenede.be
Tips: rond wetgeving, v.z.w.’s, vrijwilligerswerk…eventueel links aanduiden.
Op de website kunnen brieven aan verenigingen en uitnodigingen geplaatst worden, lijsten
van de verenigingen, lijst van kunstenaars uit groot-Assenede en gegevens van niet
aangesloten verenigingen.
11 Korte terugblik op info-avonden.
11.1 Aansprakelijkheid van feitelijke verenigingen (8.10.2013) door Meester Vincent Van de
Velde..
11.2 Info-avond betreffende het invoeren in de Uit-databank door Stefanie De Pauw van
Comeet op 16.4.2014.
11.3 Omgaan met de pers door Marc Van Hulle op 1.10.2014.
12 Overzicht van enkele mogelijkheden tot vorming.
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12.1 De wakkere burger, Vormingplus (vrijwilligersacademie) en de Provincie OostVlaanderen (vrijwilligersacademie O-Vl).
13 Toelichting: mogelijkheid van de verenigingen om peter/meter te kiezen.
De verenigingen die het willen kunnen een bestuurslid van het dagelijks bestuur vragen om
peter of meter te worden van hun vereniging. Deze peter of meter kan dienen als
aanspreekpunt. Is er interesse voor?
14. Nieuws en mededelingen.
14.1 Sofie Van Waes: Er is een wijziging aan het gebruiksreglement van de Bijenkorf. Voor
ons zijn er geen wijzigingen. De korting voor 10 keer het gebruik van de Bijenkorf is
weggevallen.
14.2 De oorkonde van Isabella en Albrecht van Boekhoute is terecht. Er wordt uitgekeken
met de restaurateur naar een goede bewaarmethode.
14.3 Praktisch alle vaandels van alle muziekverenigingen van groot-Assenede zijn
geconsolideerd. Zij worden bewaard in zuurvrije dozen en in zijdepapier. Het vaandel
van Burgerkring van Assenede wordt momenteel bewaard op de gemeente en wordt
volgend jaar ook geconsolideerd.
14.4 Project ‘Stroatluuebers’: De startvergadering voor dit project is gepland op 26.11.2014
in de Bijenkorf om 20.00u.
14.5 Assenede inviteert: Op vraag van Unizo wordt er een actie voorzien op 5.6.2015. Er zijn
nog geen concrete plannen”.
14.6 WAK 2015: koppelen aan ‘Stroatluuebers’.Men denkt aan een podium met
muzikanten. Er zal een oproep gedaan worden in de Belleman.
14.7 Erfgoeddag 2015: Er wordt aan gewerkt.
14.8 Reglement voor vrijetijdsparticipatie. De folder is te verkrijgen bij Marlies Goethals en
werd verdeeld in de vergadering. Wie komt in aanmerking? Personen met verhoogde
tegemoetkoming bij het ziekenfonds, gezinnen met een laag inkomen en personen met
een schuldenoverlast.
14.9 Dominique Buysse, Schepen van cultuur:
De financiën staan onder druk. De Provincie zal op termijn cultuur niet meer mogen
uitvoeren. Dit zal zijn weerslag hebben op de bibliotheek. De subsidie voor 2015 is
verminderd met 4,74%. Het subsidiereglement voor de culturele verenigingen met
punten zal de eerstvolgende jaren niet meer kunnen uitgevoerd worden. Elke
vereniging was vroeger veel meer met zijn eigen organisatie bezig. Men merkt
tegenwoordig op dat er meer en meer samenwerking is tussen de verenigingen. De
Schepen hoopt dat wij elkaar kunnen versterken.
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14.10 De 11-juliviering van 2015 is gepland in Bassevelde. De aanvraag voor het organiseren
verschijnt in januari 2015 in de Belleman.
Georges Vervack vindt dat de Belleman moeilijk leesbaar door te kleine tekst en
kleurschakeringen. De opmerking wordt behandeld door Sofie Van Waes.
Michel Coene vindt dat niet alle doorgegeven activiteiten verschijnen in de Belleman.
Noël Andries vraagt zich af wanneer de schijnwerpers in de Bijenkorf zullen hersteld
worden.
Er wordt tevens vastgesteld dat materiaal verdwijnt o.a. kabels. Eventueel kasten voorzien
om kabels in op te bergen.
Gentiel Bobelijn stelt voor om een inventaris op te maken van het materiaal en nadien te
controleren.
Georges Vervack vraagt zich af waarom er geen namen van helden aan straatnamen
gegeven worden.
De secretaris stelt voor om de laatste versie van het reglement voor subsidie voor
gemeenschapsvormende en cultuurparticipatie-projecten op te sturen per e-mail naar
alle verenigingen.

p. 6 (van 6)

