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Verslag van de 34e bestuursvergadering op 08.03.2017 
GOEDGEKEURD VERSLAG 

 

 

aanwezig: Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator), Annie Detaeye, Modest Van Achte, Pablo 

Smet, Wilfried Teeuws, Yvan Schaght en Ludo Suy 

verontschuldigd: Chris Van Guyt, Michel Coene & Chantal Bobelijn 

afwezig:  

notulist: Robert Boelens 

volgende vergadering: 26 april 2017 om 20 uur 
 

 
1. Goedkeuren verslag 33e bestuursvergadering (08.02.2017) 

• Op het verslag van de 33e bestuursvergadering zijn geen opmerkingen. 

 

2. Afspraken & te doen uit vorige vergadering 

zie https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxQVRpdXQ1T2pyUHc. 

 

3. Overzicht financiële transacties sinds vorige bestuursvergadering + saldi kas, bank- en spaarrekening 

• Er zijn enkele bewerkingen uitgevoerd, de bankafschriften werden voorgelegd. 

             

4. Vlaanderen Feest! 2017: ontvangen voorstellen bespreken + keuze maken 

• Het budget (4 175 euro) is niet dekkend doch men waagt het er op. 

• Vliet zal samenwerken met Strandpaal 28 om het programma te realiseren. 

 

5. Adviesraden Samen Sterk: stand van zaken 

• Er zijn al 3 bijeenkomsten geweest, met de bedoeling om uit te zoeken hoe er meer en beter kan 

samengewerkt worden tussen adviesorganen onderling en tussen adviesorganen en het gemeentebestuur. 

• In de jongste vergadering ging het over strategische plannen en beleidsdoelstellingen. 

• Uit deze samenkomsten komen interessante en bruikbare ideeën/pistes voort, bijvoorbeeld een pop-up café 

openen (om leegstand van cafés tegen te gaan) of focussen op kansengroepen. 

• Het is interessant om na te gaan hoe we vanuit de cultuurraad de agenda van het gemeentebestuur mee 

kunnen beïnvloeden. 

• Yvan en Pablo vertegenwoordigen de cultuurraad op deze samenkomsten. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxQVRpdXQ1T2pyUHc
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6. Over de subsidie voor feitelijke vereniging ‘Kunst aan de Grens‘ 

• Ludwine Bauwens, de voormalige voorzitter van de feitelijke vereniging ‘Kunst aan de Grens’ liet weten dat 

de overige leden zonder haar medeweten beslist hebben om de feitelijke vereniging te ontbinden en de 

tegoeden op de bank te verdelen naar forfaitaire vergoedingen van de leden en naar goede doelen. De 

voormalige voorzitter is hier niet mee akkoord en vreest dat de gelden geschonken door de sponsors en de 

subsidies van de provincie en de gemeente niet gebruikt zullen worden waarvoor die bedoeld zijn. 

• Hoe gaan wij daar mee om? Hoe zit de vork in de steel? Wij weten het niet exact. 

• Tot op heden is er nog niets uitbetaald. Wij zullen aan de vereniging uitleg vragen. 

• Het zou ook kunnen dat zij al kosten hebben gemaakt waar zij op rekenden om die te recupereren. 

• Pablo vraagt de (ex-)leden om meer toelichting. 

 

7. Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel nieuws’ in de Belleman 

• Er zal een artikel geschreven worden over de overhandiging van de oorkonde van Boekhoute aan het 

Rijksarchief te Gent.  Sofie en heemkundige genootschap ‘De Twee Ambachten’ waren hierbij betrokken.  

• Het regionaal reglement en de samenwerkingsovereenkomst voor de UiTPAS worden aan het college van 

burgemeester en schepenen voorgelegd. 

 

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

• Er is binnenkort een voordracht over Leonard Cohen, georganiseerd door het Davidsfonds in samenwerking 

met de bibliotheek. 

• Er is ook een aanvraag van het Davidsfonds om een voordracht over Leonard Cohen te organiseren als een 

gemeenschapsvormende activiteit. Sofie zal antwoorden dat met de invoering van het nieuwe reglement 

voor subsidie voor socio-culturele projecten de betaling pas begin volgend jaar zal gebeuren. 

 

9. Rondvraag/varia 

• Momenteel zijn er 45 verenigingen aangesloten bij de Cultuurraad, daar waar dat er vroeger 52 waren. 

• Het voorlopig verslag wordt doorgestuurd naar Pablo, die dit naleest, aanvult waar nodig en bezorgt aan de 

bestuursleden. We blijven deze werkwijze behouden. 

  

10. Kalender 

• 26.04.2017 om 20 uur: bestuursvergadering cultuurraad 

• 07.06.2017 om 20 uur: bestuursvergadering cultuurraad 

 


