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Aanwezig: Chantal Bobelijn (schepen van cultuur), Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator), Pablo 

Smet, Chris Van Guyt, Yvan Schaght, Michel Coene, Annie Detaeye en Ludo Suy 

Verontschuldigd: - 

Afwezig: Modest Van Achte, Robert Boelens en Wilfried Teeuws 

Notulist: Chris Van Guyt 

Volgende vergadering: woensdag 6 september 2017 om 20 uur 

 

1. Goedkeuren verslag 35e bestuursvergadering van 26.04.2017 

• Pablo heet alle aanwezigen welkom. 

• Op het verslag van de 35e bestuursvergadering zijn de volgende opmerkingen: 

o De stand van de zichtrekening, € 6.044,33, is niet ingevuld. 

o Wat betreft de voordracht over Chopin zou Sofie antwoorden. 

2. Afspraken & te doen uit vorige vergadering 

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

• Pablo heeft aan de (ex-)leden van feitelijke vereniging Kunst aan de Grens toelichting gevraagd omtrent het 

al dan niet voortbestaan van de vereniging. De vereniging is ontbonden. Ludwine is bezig met een nieuwe 

vereniging. Zelfde insteek, andere mensen. Pablo zal een formulier opsturen zodat de nieuwe vereniging kan 

toetreden tot de cultuurraad. Het geld wordt niet uitbetaald en blijft op de rekening van de cultuurraad. 

Michel merkt op dat ze bij de volgende activiteit duidelijk moeten vermelden dat ze doorgaat met steun van 

de cultuurraad. 

• Sofie heeft artikels geschreven in De Belleman rond het nieuw reglement en rond het invoeren van 

activiteiten in de UiTdatabank. 

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

• De stand van de girorekening is 5 143,57 euro en van de spaarrekening: 11 144,72 euro. 

• Het duurt na een activiteit in De Bijenkorf erg lang om de afrekening te krijgen. Dit jaar is er nog niets 

gefactureerd. Vervelend omdat de verenigingen hun activiteiten niet kunnen afsluiten. Sofie legt uit dat dit 

te wijten is aan een nieuw computersysteem en dat de rekeningen binnen de twee weken zullen verstuurd 

worden. 

4. Vlaanderen Feest! 2017: stand van zaken 

• De festiviteiten zullen doorgaan op Diederickplein. De groep De Straatschenders wordt vervangen door The 

Smoky Midnight Gang. 

https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxQVRpdXQ1T2pyUHc
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• Financieel: De gemeente geeft € 1.000, de cultuurraad € 1.500 + Sabam + billijke vergoeding + 10% bedrag 

promotie (max 10% van het totaalbedrag). Verzekering: algemene verzekering waar ook de feestcommissie 

onder valt. De € 800 - 900 subsidie van Vlaanderen Feest! komt naar de cultuurraad. 

5. Afsprakennota tussen gemeentebestuur en adviesorganen: bespreken van het ontwerp (zie bijlagen 1 + 2) 

• Het doel is om een gezamenlijke afsprakennota te maken tussen de verschillende adviesraden en gemeente. 

Basis is de nota van Maldegem. Naast deze algemene afspraken zullen er bijzonder afspraken per adviesraad 

nodig zijn. Wij hebben in 2015 een ontwerp gemaakt, maar dat is nooit tot op de gemeenteraad geraakt. Dit 

ontwerp kan dienen als basis voor ons bijzondere afspraken. 

• Sofie vraagt zich af of de nota niet eerder neigt naar statuten in plaats van een afsprakennota. 

• Er zal verder gewerkt worden op het document zoals het nu is. 

• In het najaar wordt een overleg met de gemeente gepland. 

6. Subsidies 

• Nieuw Asseneeds Toneel, Theaterproject. Afrekening en subsidie zijn goedgekeurd. Sofie brengt Frank Calle 

op de hoogte. 

• De periode van opbouw van een decor voor een toneelvoorstelling is 3 weken, tijdens dewelke de zaal niet 

kan gebruikt worden door andere verenigingen. Dat is zeer lang en vormt een belemmering voor de werking 

van andere verenigingen. Volgens Sofie is er weinig motivatie om deze tijd te verminderen. 

• De technische installatie wordt niet altijd in dezelfde staat achtergelaten. Peter heeft veel werk om dat in 

orde te brengen. Onze suggestie om de kost om alles terug in orde te zetten door te rekenen aan diegene 

die de oorzaak is van het probleem. 

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

• In september sfeerbeelden van de zomeractiviteiten. 

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

• Sofie vraagt zich af of een infomoment rond brandveiligheid voor verenigingen interessant is. Het lijkt ons 

van wel, eventueel gecombineerd met een opleiding rond het gebruik van een AED. 

• In oktober starten de werken aan de parking van het jeugd- en sportdomein Assenede. Op het einde van het 

voetbalseizoen wordt de Finse piste en de terreinen zelf aangepakt. Sofie heeft aan de Twee Ambachten een 

naam gevraagd. 

• Dit is het laatste jaar dat de Provincie budget uittrekt voor Thuis voor een beeld. Dit jaar is er geen nieuw 

beeld, maar bezoekt men elke winnende gemeente uit de voorbije jaren. Op 18 augustus is Assenede aan de 

beurt. ’s Morgens radio 2 reportage + quiz. ’s Middags uitgebreide reportage over Assenede. De gemeente 

zal zelf een infostand maken met fiets- en wandelroutes en vanaf 16 uur after work event met optredens en 

standen van de lokale handelaars. Sofie vraagt insteken waar Radio2 kan rond werken. Iets rond de 

kunstenaar Ludwig Van de Velde die ook muzikant is? 

• Op 3 juli om 20 uur is er in De Bijenkorf een infovergadering rond het nieuwe reservatiesysteem. Vanaf dan 

alle aanvragen voor de Bijenkorf online. Elke aanvraag zal binnen de week gevalideerd worden. Men zal 1 

jaar op voorhand kunnen boeken 

• De Twee Ambachten organiseren de “TERECHTstellung”. Vrijdagavond evocatie van alle mensen die 

geëxecuteerd zijn in Assenede. Weekend bunkers opengesteld in Oosteeklo met infopunt. Maandagnacht 

TERECHTstellungtocht met wandeling van Philippine naar Offerlaan in Gent. 38 km. Rond 7 uur aankomst 

aan de Offerlaan in Gent om om 7.10 uur de zes Asseneedse burgers te herdenken die daar exact 100 jaar 

geleden gefusilleerd zijn. 
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9. Rondvraag/varia 

• Chris vraagt naar de status van de bouw van een Dorpshuis in Bassevelde. De bouw moet volgend jaar af 

zijn. De elektriciteitscabine is verplaatst, Eandis moet nog de aansluiting doen van de nieuwe cabine. Chantal 

brengt volgende vergadering meer informatie mee. 

10. Kalender 

• 6 september 2017 om 20 uur: bestuursvergadering cultuurraad. 


