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verslag Algemene Vergadering 15.12.2016 (definitief verslag) 
 

 
aanwezig: Ann Wijngaert (Vriendenkring Ars Musica Projects), Annie De Taeye (KVLV Bassevelde), Antoine De 

Paepe (OKRA Bassevelde), Bea Van de Velde (Davidsfonds Assenede), C. De Muynck (vzw Gîrnaert 
Feest), Carine De Muynck (Koninklijke Fanfare De Braakmanszonen & dochters Boekhoute), 
Caroline Roegiest (Markant Assenede vzw), Cecile Steendam (OKRA Assenede), Chris Van Guyt 
(Davidsfonds Bassevelde), Daniël Cornelis (Orde van de Smoutpot), Dirk Gaudissabois (Landelijke 
Gilde Bassevelde), Eric Buyse (OKRA Oosteeklo), Eric De Vuyst (Pasar Assenede), Godelieve 
Debbaut en Agnes Van de Velde (Markant Bassevelde), Greta Franki (KVLV Oosteeklo), Hubert Van 
Vooren (NSB Oosteeklo), Ludo Suy (Lions club Assenede Diederik), Marc De Smet (Hallekin vzw), 
Marc De Weweire (Ziekenzorg CM Groot Assenede), Marleen De Smet (Gezinsbond Oosteeklo 
vzw), Michel Coene (Vliet vzw), Miek Buysse (Gehandicaptenwerking Krekenland v.z.w. en Creatief 
begeleidingscentrum Krekenland), Nicole Perneel (KVLV Assenede), Pablo Smet, Paul De 
Hantsetters (Toneelgilde Floris ende Blancefloer), Ria Van Hyfte (Femma Assenede), Ronny 
Moerman (Landelijke Gilde Assenede), Stefanie De Pauw (Comeet), Sylvie Roegiers (Ouderraad ‘Het 
Ooievaarsnest’), Yvan Schaght (Asseneeds Rampensemble), De Trekvogels Boekhoute en Sofie Van 
Waes (cultuurbeleidscoördinator) 

verontschuldigd: Frank Baete  (Heemkundig genootschap 'De Twee Ambachten'), Frank Calle (Triangel), Jan De Bock 
(D-Drix Combo), Koen De Buck (Floris ende Blancefloer), Kurt Goethals (Gezinsbond Assenede), Luk 
Coene (culinair genootschap 'De Goedgemutsten'), Manu Lootens (Strandpaal 28), Marnix Schor 
(vissersclub De Goudkarper Oosteeklo), Marnix Willems (Similes Praatcafé Psychose O-Vl), Michelle 
De Corte (Dancepoint), Modest Van Achte (Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Bassevelde vzw), 
Nadine VanHamme (Klauwaerts Bassevelde), Nicole Lybaert (Femma Bassevelde), Noël Andries 
(NAT), Pierre Bekaert (Bond der Germinalgepensioneerden), Ronny Wauters en Hilde Baetslé 
(schepen van cultuur) 

afwezig: Alex Van Wynsberghe (vzw Bou8), Andrea Haertjens (Nieuwburgkermis), Emmanuel Lootens 
(Strandpaal 28 vzw), Frank Calle (Jeugdtheater Triangel vzw), Frank Van Kerckvoorde 
(Carnavalvereniging 'De Muiletrekkers'), Fredy Serie (Gemengd parochiaal zangkoor Boekhoute), 
Georges Vermeire (Parochiekoor Sint-Petrus / Sint-Martinus Assenede), Georges Vervack (NSB 
Boekhoute), Isabelle Cocquyt (KVLV Vrouwen met vaart Boekhoute), Jarno Calle (Curieus Assenede 
vzw), Kitty Storm (Gezinsbond Boekhoute), Kurt Goethals (Gezinsbond Assenede), Myriam Boelens 
(Vrienden van den Tseut vzw), Nicole Lybaert (Femma Bassevelde), Noël Andries (Nieuw Asseneeds 
Toneel), Rosette Smeets (Geirnaert nu 'Kunst aan degrens' Boekhoute), Tony De Boos  
(Toneelgroep Mensa), Wesley Van Kerckvoorde (KWB Boekhoute) en Wilfried Teeuws 

notulist: Chris Van Guyt 
 

1. Goedkeuren verslag van de Algemene Vergadering van 16.12.2015 

 Het verslag van de vorige Algemene Vergadering van 16.12.2015 wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

2. Info omtrent de vernieuwde UiTdatabank en de invoering van een UiTPAS in Assenede en Eeklo 

 Stefanie De Pauw, stafmedewerker bij Comeet, geeft een introductie op de UiTPAS en UiTdatabank. 

 Vanaf 1 september 2017 wordt de UiTPAS Meetjesland geïntroduceerd in Eeklo en Assenede. Als partners 

mikt men op de verenigingen. In februari-maart wordt een infoavond georganiseerd. 
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3. Voorstelling van de bestuursleden 

 Het bestuur bestaat uit Pablo Smet (voorzitter), Modest Van Achte (secretaris en penningmeester), 

Annie De Taeye, Chris Van Guyt, Ludo Suy, Michel Coene, Robert Boelens, Wilfried Teeuws en Yvan Schacht. 

 

4. Voorstelling kandidaat-bestuursleden 

 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. 

 Er zijn geen kandidaten. 

 

Voorstelling en act door het Asseneeds RAMPensemble 

 Het Asseneeds RAMPensemble stelt zichzelf voor en brengt op komische manier ‘Boom in de Volksmacht’. 

 

5. Stand van zaken van de cultuurraad: aantal leden, financiële middelen, … 

 52 aangesloten verenigingen (76 in 2013, 46 in 2014 en 50 in 2015) 

 1 nieuwe vereniging: Vrienden van Den Tseut vzw (Oosteeklo) 

 9 bestuursleden (secretaris/penningmeester Modest, reserve-notulist Chris & voorzitter Pablo) 

 Financiële toestand: 16 731,45 euro, waarvan 5 606,91 euro op de zichtrekening en 11 124,54 euro op de 

spaarrekening. 

 Momenteel wordt jaarlijks 1 500 euro bijgelegd voor organisatie Vlaanderen Feest! Dat wordt geëvalueerd 

nadat elke deelgemeente aan de beurt kwam. Daar bovenop draagt de cultuurraad de kosten voor Sabam, 

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

 

6. Overzicht gegeven adviezen sinds 15.12.2015 

 terug plaatsen van de gedenksteen voor Bob Dries aan de bibliotheek 

 advies: gedenksteen oppoetsen en spoedig terug op oorspronkelijke plaats 

 resultaat: college volgt advies en liet gedenksteen opkuisen en terugplaatsen 

 omtrent het engagement van het gemeentebestuur voor cultuur 

 advies: de cultuurraad uitte bezorgdheid omtrent wat de toekomst zal brengen, in het algemeen en 

op cultureel vlak in het bijzonder 

 resultaat: college begrijpt bezorgdheid en is niet van plan om budgetten voor cultuur te 

verminderen. College kan echter enkel binden voor deze legislatuur en geen zekerheden geven voor 

volgende. 

 aangepast gebruiksreglement Bijenkorf 

 advies: opmerkingen op de aanpassingen aan het reglement 

 resultaat: onze opmerkingen werden verwerkt in het nieuwe gebruiksreglement 

 vraag naar financiële ondersteuning van Omloop Het Nieuwsblad voor Junioren 

 advies: aankloppen bij de Feestcommissie 

 resultaat: onbekend, maar wellicht zoals voorgesteld 

 straatnaamgeving: nieuwe straat achter garage Baetslé 

 advies: advies van Twee Ambachten volgen = Karnemelkstraat 

 resultaat: gemeenteraad volgt advies = Karnemelkstraat 

 promotie van activiteiten in Assenede 

 advies: aanplakzuilen (betonnen buizen, zoals gebruikt in Zelzate) voor affiches + bekendmaking via 

televisieschermen in openbare gebouwen + specifieke info via communicatiedienst in Belleman 

(bovenop export UiTdatabank) 

 resultaat: college gaat niet akkoord met plaatsen van aanplakzuilen wegens teveel afval. Wel extra 

televisieschermen in sporthal en in Bijenkorf. 
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7. Overzicht ingediende aanvragen en resultaten voor het reglement voor subsidie van gemeenschapsvorming 

en cultuurparticipatie en voor het reglement voor projectsubsidie in de loop van 2016 

Omdat nog niet alle afrekeningen binnen zijn, kunnen de volgende getallen nog licht wijzigen. 

 

Subsidie van gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie: 

Creatief Begeleidingscentrum Krekenland - diverse activiteiten 1.000,00 

VIVA/SVV Assenede - Rode Feesten 389,80 

Nieuw Asseneeds Theater - theaterproject 389,80 

Fanfare De Braakmanszonen en Dochters Boekhoute - concert ‘100 jaar WOI’ 389,80 

Diederik Van Assenede vzw - Lenteconcert D-Drix Swing Band 389,80 

Davidsfonds Bassevelde - bezoek Westvleteren 61,12 

Strandpaal 28 vzw - Jazzenede 389,80 

BOU8 vzw - Gîrnaertfeesten 389,80 

Toneelgilde Floris ende Blancefloer - toneelvoorstellingen ‘Zorba De Kriek’ 389,80 

Similes Praatcafe Psychose Oost-Vlaanderen - voorstelling ‘Pelgrim Marnix en het praatcafé’ 118,89 

Landelijke Gilde Bassevelde - causerie ‘Dit is mijn hof’ 311,84 

Similes Praatcafe Psychose Oost-Vlaanderen - presentatie door Branda Troyen 389,80 

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Bassevelde vzw - ‘Cecilia Airlines’ 389,80 

  

Projectsubsidies, nog niet afgerekend: 

De Twee Ambachten - tentoonstelling Valery Struyver  

Kunst aan de Grens - kunstroute ‘Kunst aan de Grens’  

Vliet vzw - Polderfilm 

 

 

8. Oproep naar suggesties voor volgende infoavonden 

 Opbergen en bewaren van archiefstukken? 

 Andere suggesties zijn welkom. 

 

9. Nieuws en mededelingen van de cultuurdienst 

 De schepen van cultuur verontschuldigt zich, omdat er gemeenteraad is. 

 Op 1 januari is er bestuurswissel. Er komt een nieuwe schepen van cultuur. Mogelijks wordt dat Chantal 

Bobelijn. 

 Er is een culturele adviescommissie voor het AGB (waaronder de Bijenkorf valt) opgericht. Voorlopig zijn er 

twee kandidaturen. Sofie doet een oproep naar nog meer kandidaten. 

 Er is een nieuwe website voor de gemeente Assenede in de maak. Daaraan gekoppeld komt er een nieuw 

aanvraagsysteem voor De Bijenkorf. 

 Eind december zijn er terug Vlaamse Filmpjes. Iedereen welkom. 

 

10. Varia & rondvraag 

 Vanaf 01.01.2017 komt er een eengemaakt subsidiereglement en vervangt daarmee de regelementen van 

subsidie voor gemeenschapsvorming & cultuurparticipatie en projectsubsidie. Subsidies zullen twee maand 

op voorhand aangevraagd moeten worden. 

 Adviesraden samen sterk: stand van zaken 

 Oproep: culturele adviescommissie AGB 
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 Oproep Vlaanderen Feest! 2017 

In 2017 is het de beurt aan Assenede 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 2017 ingediend te worden. Vandaar de vraag om daar nu reeds over na te denken. 

Voorstellen kunnen steeds bezorgd worden via voorzitter@cultuurraadassenede.be. 

 Oproep: formulier lidmaatschap 2017 

In een aparte mail ontving elke vereniging reeds een formulier om het lidmaatschap van de cultuurraad voor 

2017 in orde te brengen. Gelieve het ingevulde formulier tijdig terug te bezorgen. Waarvoor dank. 
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