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p.a. Cultuurdienst 
Kasteelstraat 1-3 
9960 Assenede 

09 341 90 88 

cultuur@assenede.be 

Algemene vergadering 16 december 2015 (definitief verslag) 

 

datum & locatie: 16 december 2015 om 20 uur in de Bijenkorf 

aanwezig: Vertegenwoordigers van 36 socio-culturele verenigingen van Assenede 

De leden van het dagelijks bestuur van de cultuurraad 

Dominique Buysse, huidig schepen van cultuur (tot en met 31 december 2015) 

Hilde Baetslé, schepen van cultuur vanaf 1 januari 2016 

verontschuldigd: Modest van Achte, Krekenland, toneelgroep MenSa Oosteeklo, Strandpaal 28, Markant 

Bassevelde, Zangvereniging Laagland Bassevelde, Parochiaal kerkkoor van Bassevelde, 

Femma Bassevelde en carnavalsvereniging ‘De Muiletrekkers’ 

notulist: Chris Van Guyt 

1. Welkom door de voorzitter 

Pablo heet iedereen welkom. 

2. www.planidoo.be 

Peter Leyder stelt de site http://www.planidoo.be voor. Planidoo is een gratis digitaal platform waar je 

tools en advies vindt om sneller, samen en beter activiteiten te organiseren.  

3. Voorstelling bestuur en kandidaat-bestuursleden 

3.1 Het bestuur van de cultuurraad kan volgens de statuten uit maximaal 12 leden bestaan. Momenteel telt 

het bestuur negen leden, er is dus nog plaats. Wie zich geroepen voelt om mee na te denken over het 

culturele leven en beleid in Assenede kan zich kandidaat stellen en kan dan verkozen worden als 

bestuurslid tot het einde van de lopende legislatuur. 

3.2 Er zijn geen kandidaten. 

PAUZE 

4. Goedkeuren verslag Algemene Vergadering  19.11.2014 

Het verslag wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. 

5. Stand van zaken van de cultuurraad 

5.1 50 aangesloten verenigingen (76 in 2013 en 46 in 2014) 

5.2 Nieuw lid van de cultuurraad: Similes Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen. 

Marnix Willems stelt het Similes Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen voor. 

Similes is een vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische 

problemen. Similes verenigt partners, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden... kortom iedereen die 

http://www.planidoo.be/
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betrokken is bij een psychisch zieke en los van het feit of deze persoon thuis woont of is opgenomen in een 

ziekenhuis of beschut of zelfstandig woont. 

5.3 Nieuw lid van de cultuurraad: Hallekin vzw. 

Marc De Smet stelt Hallekin voor, met o.a. het jubileumboek over 750 jaar Floris ende Blancefloer, het 

ontroerende liefdesverhaal van Diederic Van Assenede en het wandtapijt van Floris ende Blancefloer. 

5.4 Er zijn momenteel negen bestuursleden. De lijst is te consulteren op http://www.cultuurraadassenede.be. 

De volgende leden hebben een specifieke rol: 

 Pablo Smet, voorzitter 

 Modest Van Achte, secretaris en penningmeester 

 Chris Van Guyt, reserve-notulist 

Er is een keer per jaar een algemene vergadering. De bestuursleden vergaderen maandelijks. 

5.5 Financiële toestand: 

Zichtrekening: € 6.366,94 

Spaarrekening: € 11.088,19 

Totaal: € 17.455,13 

5.6 Momenteel wordt jaarlijks € 1.500 bijgelegd voor de organisatie van Vlaanderen Feest! Dat zal geëvalueerd 

worden nadat elke deelgemeente aan de beurt gekomen is. Daar bovenop draagt de cultuurraad de kosten 

voor Sabam, Billijke Vergoeding en drukwerk (voor maximaal één tiende van het budget = € 250). 

5.7 De leden blijven jaarlijks het formulier invullen om hun lidmaatschap te hernieuwen. Daarmee stellen ze 

hun lidmaatschap formeel vast en blijft het bestuur op de hoogte van de actuele toestand van de 

verenigingen. Opsturen van een lijst van activiteiten is niet meer nodig. 

6. Het decreet lokaal cultuurbeleid wordt aangepast: wat vanaf 1 januari 2016? 

Het decreet op het lokaal cultuurbeleid wordt ‘aangepast’ (lees: zo goed als afgeschaft). 

Vanaf 2016 worden de middelen voor het voeren van een lokaal cultuurbeleid toegevoegd aan het 

Gemeentefonds, op basis van het bedrag dat gemeenten voordien ontvingen. Deze middelen komen niet 

langer samen met voorwaarden om ze te besteden en zullen in de toekomst niet geïndexeerd worden. 

Het toepassingsgebied van het decreet Lokaal Cultuurbeleid wordt verengd tot de gemeenten in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot de faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel. Voor de 

andere gemeenten vervallen de instapvoorwaarden en Vlaamse beleidsprioriteiten. 

De bepalingen omtrent organisaties met een specifieke opdracht (VVC, Locus, Bibnet, …) blijven 

ongewijzigd. 

De bepalingen omtrent de intergemeentelijke samenwerking voor afstemming van het cultuuraanbod en 

de communicatie (zoals bijvoorbeeld Comeet) blijven ongewijzigd. 

De bepalingen omtrent de organisatie van het overleg en de advisering van het gemeentelijk cultuurbeleid 

(lees: het Adviesorgaan voor Cultuur, voorheen de cultuurraad) blijven ongewijzigd. 

De bepalingen omtrent de provincies (onder andere het streekgericht bibliotheekbeleid) blijven 

ongewijzigd. 

De (federale) Cultuurpactwetgeving blijft gelden. 

Niet alleen het decreet Lokaal Cultuurbeleid wordt aangepast, maar ook volgende: 

 Integratiebeleid (lokaal) 

 Armoedebestrijding (lokaal) 

 Ontwikkelingssamenwerking (lokaal) 

 Onderwijsbeleid (lokaal) 

 Sportbeleid (lokaal) 

http://www.cultuurraadassenede.be/
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 Jeugdbeleid (lokaal) 

bron: FOV | federatie sociaal-cultureel werk - www.fov.be. 

7. Overzicht gegeven adviezen van 19.11.2014 tot op heden 

7.1 Een locatie voor het kunstwerk ‘de Kubus’ 

Advies. Ofwel kunstwerk verkopen en met opbrengst andere (minder omvangrijke) kunstwerken aankopen 

van Guy Vandenbranden (of een andere kunstenaar) die een vooraf bepaalde plaats kunnen krijgen ofwel 

het kunstwerk in bruikleen geven aan een museum (niet in depot). 

Resultaat. Advies werd gevolgd; te bezichtigen bij Verbeke Foundation (Kemzeke). 

7.2 Straatnaamgeving te Bassevelde, aan de Sint-Bernardusstraat 

Advies. Bernardinnenstraat (op basis van advies heemkundig genootschap De Twee Ambachten). 

Resultaat.  Advies werd gevolgd. 

7.3 Verdeling van de subsidie in het kader van het reglement voor gemeenschapsvormende en 

cultuurparticipatieprojecten - derde periode van vier maanden 2014 

Advies. Subsidie voor Creatief Begeleidingscentrum Krekenland, Gehandicaptenwerking Krekenland, 

Den Gladdigen Durpel, Nieuwburg kermis, Strandpaal 28 vzw, Gîrnart Kunstteam Boekhoute, 

Davidsfonds Bassevelde, BOU8, NSB Boekhoute, Davidsfonds Assenede, Wereldwinkel Assenede, 

toneelgilde Floris ende Blancefloer en Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Bassevelde 

Resultaat. Advies werd gevolgd 

7.4 Straatnaamgeving te Assenede, aan de Kloosterstraat/Kloosteraprilstraat 

Advies. Kloosterbeekstraat, Watergangstraat en Zwartesluisstraat (op basis van advies heemkundig 

genootschap De Twee Ambachten) 

Resultaat. Advies werd gevolgd. 

7.5 Straatnaamgeving te Assenede, aan de Valkstraat, tussen de huisnummers 28 en 34 en de 

Kasteeldijkstraat 

Advies. Valkendijk (op basis van advies heemkundig genootschap De Twee Ambachten) 

Resultaat. Advies werd gevolgd 

7.6 Straatnaamgeving te Bassevelde, aan de Eendrachtstraat 

Advies. Boldersstraat (op basis van advies heemkundig genootschap De Twee Ambachten) 

Resultaat. Advies werd gevolgd 

7.7 Straatnaamgeving te Bassevelde, aan het Dorp 

Advies. Tramstatie (op basis van advies heemkundig genootschap De Twee Ambachten) 

Resultaat. Advies werd gevolgd 

7.8 Verdeling van de subsidie in het kader van het reglement voor gemeenschapsvormende en 

cultuurparticipatieprojecten - eerste periode van vier maanden 2015 

Advies. Subsidie voor Nieuw Asseneeds Toneel en Davidsfonds Bassevelde 

Resultaat. Advies werd gevolgd 

7.9 Verdeling van de subsidie in het kader van het reglement voor gemeenschapsvormende en 

cultuurparticipatieprojecten - tweede periode van vier maanden 2015 

Advies. subsidie voor Davidsfonds Bassevelde, NSB Boekhoute, Jeugdtheater Triangel en heemkundig 

genootschap De Twee Ambachten 

Resultaat. advies werd gevolgd 
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7.10 Terug plaatsen van de gedenksteen voor Bob Dries aan de bibliotheek 

Advies. Gedenksteen oppoetsen en spoedig terug op oorspronkelijke plaats 

Resultaat. De gedenksteen wordt na een opknapbeurt teruggeplaatst voor de bibliotheek. 

7.11 Bewaren van ‘de oorkonde van Boekhoute’ 

Advies. De oorkonde (laten) deponeren in het Rijksarchief 

Resultaat. De cultuurdienst zorgt dat ‘de oorkonde van Boekhoute’ in het Rijksarchief belandt. 

Korte voorstelling van en door Vliet vzw 

Aan de leden van de cultuurraad wordt de kans geboden om zichzelf voor te stellen aan de aanwezigen, dit 

liefst op een aparte en creatieve manier. Vliet vzw is de eerste van deze avond. 

8. Subsidie van gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie en voor projectsubsidie 

Overzicht ingediende aanvragen en resultaten voor het reglement voor subsidie van 

gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie en voor het reglement voor projectsubsidie in de loop van 

2015: 

8.1 Gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie (12 activiteiten van 9 verenigingen) 

 Theaterproject Nieuw Asseneeds Toneel € 500,00 

 Nacht van de Geschiedenis Davidsfonds Bassevelde, in samenwerking met 

de Meetjeslandse afdelingen van het 

Davidsfonds, Plattelandscentrum Meetjesland 

en de Landelijke Gilden 

€ 404,97 

 Causerie met Geoffry Enthoven Davidsfonds Bassevelde € 216,41 

 Tentoonstelling WO I in kerk 

Boekhoute 

Nationale Strijdersbond van België - afdeling 

Boekhoute 

€ 182,50 

 Musical ‘Blues’ Jeugdtheater Triangel € 500,00 

 Den Broaven Goat Uit heemkundig genootschap De Twee Ambachten € 500,00 

 Feestweekend Diederik Diederik van Assenede (1) 

 Gîrnaertfeesten 2015 BOU8 (1) 

 De Barak Floris ende Blancefloer (1) 

 Boekvoorstelling ‘Floris ende 

Blancefloer’ 

Davidsfonds Assenede (1) 

 Cultuurreis naar Parijs Davidsfonds Bassevelde (1) 

 Culturele uitstap naar Brugge Davidsfonds Bassevelde (1) 

(1) Nog niet afgerekend 

 

8.2 Projectsubsidie (1 activiteit / 1 vereniging) 

 Concert De Piotto’s Strandpaal 28 € 453,20 

Deze subsidies worden gefinancierd met € 5.000 van het gemeentebestuur (één euro-subsidie). Mocht 

blijken dat dit bedrag overschreden wordt, kan het dagelijks bestuur beslissen om bij te passen. 
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9. http://www.cultuurraadassenede.be: stand van zaken en volgende stappen 

9.1 Momenteel:  

 Nieuwsrubriek 

 Samenstelling dagelijks bestuur 

 Verslagen bestuursvergaderingen en Algemene Vergaderingen 

 Overzicht toegekende subsidies 

9.2 Nog te verwachten:  

 Lijst aangesloten verenigingen, inclusief contactgegevens en link naar eigen website (eventueel 

met korte voorstelling van de vereniging, zoals in vrijetijdsgids?) 

 Overzicht adviezen 

 Overzicht van en links naar subsidie-reglementen en formulieren 

 Nieuwsbrief van de cultuurraad 

Alle leden van de cultuurraad worden opgeroepen om ideeën en inhoud aan te leveren voor deze website. 

Korte voorstelling van en door Davidsfonds Bassevelde 

10. Suggesties voor volgende infoavonden 

LAAT HET ONS WETEN. Er zijn al een aantal infoavonden georganiseerd zoals “Omgaan met de pers”, 

“http://www.planidoo.be/”, “Verzekeringen voor verenigingen”… We willen daar mee doorgaan en vragen 

aan de leden om onderwerpen aan te brengen. 

11. Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst 

13.1 Dominique Buysse, schepen van cultuur 

 Het oormerken van sectorale subsidies verdwijnt. Dat betekent dat de subsidie van de Vlaamse 

Gemeenschap aan de gemeente voor o.a. cultuur nog wel blijft bestaand, maar dat de gemeente niet 

meer verplicht is om dat geld ook daadwerkelijk aan cultuur te besteden. Assenede zal wel blijven 

investeren in cultuur. 

 De jeugd-, cultuur- en sportdienst verhuizen naar de bibliotheek met als bedoeling meer samen te 

werken en van elkaar te leren. De gemeente zal dat meer faciliteren en zal het gebouw van de 

bibliotheek daarvoor verder uitwerken. 

 Assenede is gestart met een fonds vrijetijdsparticipatie. Doel is om kwetsbare mensen een kans te 

geven deel te nemen aan o.a. cultuur. De mensen kunnen dan aan een veel lager tarief deelnemen aan 

de activiteiten. 

 Assenede organiseert van 26 tot 30 december opnieuw de Vlaamse Filmpjes. Een warme oproep om 

deze bij te wonen. 

 Dominique neemt met pijn in het hart afscheid van de functie als schepen van cultuur en wordt vanaf 1 

januari 2016 OCMW-voorzitter. Ze geeft de fakkel door aan Hilde Baetslé. 

13.2 Hilde Baetslé, toekomstig schepen van cultuur vanaf 1 januari 2016 

 Hilde zal blijven ijveren om voldoende financiële middelen te voorzien voor cultuur. De gemeente blijft 

culturele activiteiten ondersteunen. 

 De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit (GROS) maakt van de Vlaamse 

Filmpjes gebruik om in de foyer een tentoonstelling te organiseren rond de zuidprojecten die het GROS 

in 2014 gesubsidieerd heeft. In die optiek kan je ook gaan kijken naar ‘Elephant’s Dream’. 

http://www.cultuurraadassenede.be/
http://www.planidoo.be/
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12. Vlaanderen Feest! 

In 2016 is het de beurt aan Oosteeklo om de viering van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap te 

organiseren. 11 juli 2016 lijkt nu nog veraf, maar voorstellen om deze organisatie in handen te nemen 

dienen reeds voor 31 januari 2016 ingediend te worden. Vandaar de vraag om daar nu reeds over na te 

denken. Voorstellen kunnen steeds bezorgd worden via pablo@cultuurraadassenede.be. 

13. Rondvraag 

Georges Vervack (Nationale strijdersbond Boekhoute) vraagt zich af wat er kan gedaan worden om de 

leden te motiveren om meer aanwezig te zijn op de algemene vergadering. Hij merkt daarbij op dat de 

Nationale Strijdersbond van Oosteeklo niet uitgenodigd is. 

mailto:pablo@cultuurraadassenede.be

