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Aanwezig:
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Volgende vergadering:

1.

Chantal Bobelijn (schepen van cultuur), Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator),
Annie Detaeye, Modest Van Achte, Pablo Smet, Wilfried Teeuws, Chris Van Guyt,
Yvan Schaght en Michel Coene
Ludo Suy en Robert Boelens
Chris Van Guyt
8 maart 2017 om 20 uur

Goedkeuren verslag 32e bestuursvergadering (11.01.2016)
 Pablo heet alle aanwezigen welkom.
 Op het verslag van de 32e bestuursvergadering zijn de volgende opmerkingen:

2.

o

De onkosten inzake drankverbruik bij vergaderingen is NIET gratis, gebruik van de vergaderzaal wel.

o

De zin “Personeel om hier in de toekomst rekening mee te houden en dit niet meer te doen. Sofie
volgt dit op.” mag geschrapt worden.

o

De term “bankboek” is geen correct Nederlands. Het correcte woord is “tabellarisch kasboek”.

Afspraken & te doen uit vorige vergadering

Zie https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxQVRpdXQ1T2pyUHc.
 Er is een nieuwe versie van het Huishoudelijk Reglement. We zullen niet wachten tot december om dat door
de algemene vergadering te laten goedkeuren maar dat per e-mail rondsturen.
 Het zal niet mogelijk zijn de verslagen van de vergaderingen op de website van de gemeente te plaatsen. We
zullen die op onze eigen site zetten.
 In de tekst wordt “mail” vervangen door “e-mail”. Beter, en algemener zou zijn “communicatie”.
 De archiefstukken van het Polderbestuur worden al bewaard in het Rijksarchief. Daar was de oorkonde van
Boekhoute wel bekend maar ontbrekend. Door de oorkonde nu naar het Rijksarchief te brengen is dat dus in
orde en kunnen we de saga afsluiten.
Er is geen kopij gemaakt van de oorkonde, maar wel foto’s.
 De nieuwe versie van de UiT-databank staat online en de widget van de UiT-databank staat op onze website.
Pablo schrijft een hier een tekst over voor de volgende Belleman.
 Pablo heeft de verslagen van 2015 en 2016 op onze website gezet. De voorgaande jaren alsook een overzicht
van de subsidies volgen.
3.

Overzicht financiële transacties sinds vorige bestuursvergadering + saldi kas, bank- en spaarrekening
 Robert is verontschuldigd, zodat dit agendapunt verschoven wordt naar de volgende vergadering.

Verslag bestuursvergadering cultuurraad

p. 1 (van 3)

4.

Leden Algemene vergadering: stand van zaken (Sofie)
 Er hebben 45 verenigingen gereageerd op de oproep tot vernieuwing van het lidmaatschap. Twee daarvan
zijn nieuw. Nog geen reactie van BOU8 vzw, NSB Boekhoute en het Parochiaal zangkoor Boekhoute. Sofie
contacteert deze nog eens. Toneelgroep Mensa zal zich voorlopig niet meer aansluiten.
 We contacteren de andere verenigingen niet.

5.

Vlaanderen Feest! 2017: ontvangen voorstellen bespreken + keuze maken
 Strandpaal 28 vzw heeft een voorstel om op 10 juli volgende te organiseren:
o 19 uur: Straatschenders (Gentse protestsongs)
o 21 uur: Hans Mortelmans & Groep
o 23 uur: avondbal
Kostprijs: 4.175 euro.
We keuren dit programma goed. Pablo meldt dit aan Strandpaal 28, zodat ze de groepen kunnen boeken.
 Het RAMPensemble wil zelf ook optreden. We vragen Strandpaal 28 om contact op te nemen met het
RAMPensemble.

6.

Projectsubsidie: toelichting bij nieuw (eengemaakt) reglement en bijhorend formulier
 Omdat de uitgaven voor gemeenschapsvormende projecten en cultuurparticipatie niet meer moeten
verantwoord worden kan het subsidiereglement daarvoor samengevoegd worden met dat voor
projectsubsidie. Pablo en Sofie hebben samen de reglementen samengevoegd en vereenvoudigd. Enkele
opmerkingen kunnen nog meegenomen worden:
o De titel “projectsubsidie” kan verwarrend zijn met het vorige reglement. Daarom beter “voor socioculturele projecten”.
o Expliciet vermelden dat de subsidie bedoeld is voor verenigingen uit de vier deelgemeenten.
o In de zin “Aanvragen moeten zo vroeg als mogelijk ingediend worden en uiterlijk 14 kalenderdagen
voor de start van het project.” kan “zo vroeg als mogelijk” weggelaten worden.
o Naast kosten voor eten en drinken moeten ook verblijfskosten van deelnemers uitgesloten worden.
Sofie zoekt nog naar de juiste formulering.
 Pablo en Sofie brengen dat in orde.
 In 2017 is er een pot van € 6.000 te verdelen. We zetten dat niet in het reglement, om te vermijden dat het
reglement moet herschreven worde als het gemeentebestuur onverhoopt met een groter bedrag over de
brug komt. We zullen dat wel aan de verenigingen laten weten.
 Nieuw reglement dinsdag goed te keuren door de gemeenteraad, vorige reglementen vervallen.

7.

Overzicht bestaande reglementen
 Er zijn heel wat subsidiereglementen in omloop. Een overzicht:
23/10/2014 gemeenschapsvormende projecten
vervalt zodra het nieuwe eengemaakte reglement in
en cultuurparticipatie
voege treedt
projectsubsidie
vervalt zodra het nieuwe eengemaakte reglement in
voege treedt
23/10/2014 Vlaanderen Feest!
blijft onveranderd behouden
16/09/2010 subsidie verenigingen
blijft onveranderd behouden, maar wordt bij gebrek
aan subsidies niet toegepast
bijzondere financiële steun
steun voor verlieslatende projecten. Dit reglement is
nooit goedgekeurd en nooit toegepast. Vervalt.
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8.

Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman




9.

De vernieuwde website van de UiT-databank staat online en de widget van de UiT-databank staat op onze
website.
Pablo schrijft een hier een tekst over voor de volgende Belleman.
Nieuw reglement (ook per e-mail)
4 maart studiedag over reuzen. Sofie zit in de stuurgroep. Kan eventueel een artikel opleveren.

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





UiT-pas: stand van zaken
1 september start de UiT-pas in Eeklo & Assenede. Er zullen zoveel mogelijk verenigingen gemobiliseerd
worden om er in mee te stappen. Daarom infoavond op 9 maart in de Piramide. Oproep om daar aanwezig
te zijn.
o Inloggen met zuilen, via app, via mobiele toepassingen, … Zal eenvoudig zijn voor de verenigingen.
o De UiT-pas vervangt de lokale afsprakennota. UiT-pas is voor iedereen, maar een speciale korting
voor 25% voor de gebruiker, 55% gemeente/OCMW en 20% voor de vereniging. Mensen in armoede
krijgen kansentarief. Wordt bepaald door OCMW.
Vraag omtrent vredes- en andere bomen
Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft de vraag gesteld om in 2018 opnieuw vredesbomen aan te planten
en klaproosvelden in te zaaien. Momenteel zijn er in Assenede vier vredesbomen.
De mogelijke soorten zijn linde, beuk of zomereik.
De volgende locaties worden geopperd:
o Het monument aan het nieuwe gemeentehuis
o Het monument van Bassevelde
o Als er ruimte voor is, aan het Dorpshuis van Bassevelde
o De zijkanten Finse Piste in Oosteeklo
Er wordt opgemerkt dat de klaproos goed gedijt op een droge, zanderige grond en in volle zon.

10. Rondvraag/varia


Sofie: Vrijdagavond in de Bijenkorf: monoloog met Tom van Bauwel.

11. Kalender
 08.03.2017 om 20 uur: bestuursvergadering cultuurraad.
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