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Verslag van de 35e bestuursvergadering op 26.04.2017
GOEDGEKEURD VERSLAG
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Notulist:
Volgende vergadering:

1.

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

Goedkeuren verslag 34e bestuursvergadering van 08.03.2017
• Op het verslag van de 34e bestuursvergadering zijn de volgende opmerkingen:
o De stand van de zichtrekening (6 044,33 euro) is niet ingevuld.
o Wat betreft de voordracht over Chopin zou Sofie antwoorden. Wat heeft ze geantwoord?

2.

Afspraken & te doen uit vorige vergadering
zie https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxQVRpdXQ1T2pyUHc.
• Pablo zal navragen bij Ludwine Bauwens wat er juist gebeurd is met Kunst aan de Grens. Om een volledig
beeld te krijgen contacteert hij ook een ander bestuurslid.
• Sofie zal artikels schrijven in De Belleman rond het nieuw reglement en rond invoeren van activiteiten in de
UiTdatabank.

3.

Overzicht financiële transacties sinds vorige bestuursvergadering + saldi kas, bank- en spaarrekening
• Spaarrekening: 11 144,72 euro
• Zichtrekening: 5 544,33 euro

4.

Vlaanderen Feest! 2017: stand van zaken
• De voorziene uitgaven vallen momenteel hoger uit dan gebudgetteerd. Men kijkt nog of nog kan bespaard
worden.

5.

Subsidies
• Aanvraag Davidsfonds Assenede, lezing Leonard Cohen.
De aanvraag is ontvankelijk verklaard. Sofie brengt de aanvrager daarvan op de hoogte.
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• Aanvraag Davidsfonds Bassevelde, cultuurreis naar Trier.
De aanvraag is ontvankelijk verklaard.
• Afrekening Davidsfonds Assenede, lezing Sabien Van Dale.
De afrekening is goedgekeurd en ze krijgen daarvoor € 130,40. Sofie brengt de aanvrager daarvan op de
hoogte.
• Afrekening Vliet vzw, fototentoonstelling.
De afrekening is goedgekeurd en ze krijgen daarvoor € 500. Sofie brengt de aanvrager daarvan op de hoogte.
• Afrekening van Similes.
De afrekening is goedgekeurd en ze krijgen daarvoor ??? euro (Sofie laat het juiste bedrag nog weten). Sofie
brengt de aanvrager daarvan op de hoogte. We vragen ons af waar de aanvraag zit? Michel merkt wel op dat
het niet duidelijk is of Similes een Oost-Vlaamse dan wel een Asseneedse vereniging is. Ondanks deze twijfels
zullen we de activiteiten die ze organiseren op Asseneeds grondgebied blijven subsidiëren.
• Heemkundig Genootschap ‘de Twee Ambachten’ heeft nog geen subsidies gekregen voor vorig jaar, voor
hun project rond Valery Stuyver.
Sofie vraagt na waarom dat nog niet uitbetaald is.
• Wanneer worden de subsidies voor de cultuurraad betaald? 1 500 euro werkingsmiddelen + 1 000 euro voor
Vlaanderen Feest!
• Nieuw regelement dinsdag goed te keuren door de gemeenteraad, vorige regelementen vervallen.

6.

Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman
•
•
•

7.

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

8.

Dynamische borden voor aankondigingen van culturele activiteiten: er zijn nog geen vorderingen. Sofie gaat
er achteraan.

Rondvraag/varia
•
•

9.

Pablo: Vlaanderen Feest!
Sofie: nieuw subsidiereglement
Sofie: invoeren activiteiten in de UiTdatabank.

Pablo en Yvan gaan volgende dinsdag naar een vergadering van ‘Adviesraden samen sterk’. Ze zullen daar
verslag van uitbrengen op de volgende bestuursvergadering.
Chris brengt een mogelijke spreker aan voor de volgende Algemene Vergadering.
Verschillende generaties vrijwilligers betrekken. Hoe? Workshop van Koen Vermeulen van ‘Vrijwilligerswerk
werkt’. Chris informeert wat de kostprijs zou zijn om die persoon naar Assenede te halen.

Kalender
• 07.06.2017 om 20 uur: bestuursvergadering cultuurraad
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