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Verslag van de 37e bestuursvergadering op 06.09.2017
GOEDGEKEURD VERSLAG
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Notulist:
Volgende vergadering:

1.

Pablo Smet, Chris Van Guyt, Yvan Schaght, Annie Detaeye, Robert Boelens, Wilfried Teeuws
en Michel Coene
Chantal Bobelijn (schepen van cultuur), Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator), Ludo
Suy en Modest Van Achte
Michel Coene
woensdag 4 oktober 2017 om 20 uur

Goedkeuren verslag 36e bestuursvergadering van 07.06.2017
• Het verslag wordt goedgekeurd.

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
•
•

4.

Vlaanderen Feest! 2017: stand van zaken
•
•

•
•

5.

De stand van de girorekening is 7 643,57 euro en van de spaarrekening is dat 11 144,72 euro.
Het wordt nogmaals herhaald dat, zelfs na het zomerreces, de verenigingen hun afrekening van de
gemeentelijke rekendienst niet hebben ontvangen voor activiteiten tijdens het voorjaar in GC De Bijenkorf.

Vlaanderen Feest! 2017 werd georganiseerd in Assenede door Strandpaal 28 vzw en VLIET vzw.
Alle gegevens werden inmiddels door Pablo verzameld. Globaal werd dit een uitgavenpost van 2 600 euro.
Volgens het reglement dient de afrekening (2 755,14 euro, incl. auteursrecht) bij Vlaanderen Feest voor
11.09.2017 ingediend te worden om de tussenkomst te bekomen.
Volgend jaar is deelgemeente Boekhoute aan de beurt om Vlaanderen Feest te organiseren. In de volgende
Belleman wordt dit aangekondigd en worden verenigingen uitgenodigd.
Na deze editie zal de financiering van deze activiteit (deels door de gemeente + deels door de cultuurraad)
geëvalueerd worden.

Adviesvraag: ‘Poëzietegels’ - voorstel van Hans De Greve
•
•

Dit voorstel van dhr. De Greve was schriftelijk gericht aan de gemeente, die het overmaakte aan Sofie
(cultuurdienst), die het op haar beurt via dit verslag formuleert naar de Cultuurraad toe.
Doordat hij niet aanwezig kon zijn, bezorgde Ludo Suy een antwoord op dit voorstel:
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•

•
6.

Subsidies
•
•

•
7.

Deze subsidieaanvragen werden ingediend aan de hand van de nieuwe aanvraagformulieren. Bij die nieuwe
wijze van aanvraag is geen begrotingsoverzicht meer vereist.
Geregistreerde aanvragen tot heden:
o Toneelgilde ‘Floris ende Blancefloer’: voorstelling FRITS van 10.11 tot en met 26.11.2017
o Davidsfonds Assenede: POLDERFILM Herneming op 1.12.2017
o Orde van de Smoutpot - Oosteeklo: Virkesmoart op 18.09.2017
o Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ en Orde van de Smoutpot: TERECHTSTELLUNG
tijdens weekend van 8.09 tot di. 12.09.2017
o Strandpaal 28 vzw: concert Lon Eldridge & Steven Troch (USA-BE) op 23.09.2017
o Strandpaal 28 vzw: concert Blue Moon Marquee (CAN) op 30.09.2017
Alle komen in aanmerking voor subsidie. Chris brengt de initiatiefnemers hiervan op de hoogte.

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

8.

Mijn eerste reactie is: positief! Origineel idee, hoewel in Gent (en andere steden) heeft men dit ook, maar
die zijn dikwijls te klein.
Misschien ook belangrijk om een idee te hebben van de kosten en wie deze kosten draagt.
Ook belangrijk is vooraf te definiëren voor wie dit al of niet van toepassing is (kan zijn).
Bij het overleg in de CR werd duidelijk dat dit voorstel zeker ter harte werd genomen. Michel zorgt voor een
voorzet tot advies:
Een voorstel om een dorp aantrekkelijk te maken en voor animo te zorgen, is steeds welkom.
Poëzietegels in voetpaden zijn dan ook welkom, maar niet nieuw. Men vindt deze ook in Gent en
andere steden/ gemeenten. Zowaar in Assenede zelf nabij de bib is er één te bewonderen in de vorm
van een grafsteen.
Vragen die hierbij rijzen:
o Welke zin…van welk gedicht…van welke dichter wordt gekozen? Door wie of door welke jury? (Ooit
was het de bib-groep die het gedicht selecteerde voor de Meetjeslandse kunst- & poëzieroute)
o Is het een vereiste dat de gedichten ooit zijn gepubliceerd. Of kan iedere begenadigde inwoner
hierbij zijn poëtische ontboezemingen uit de kast halen en wereldkundig maken?
o Welk criterium wordt gebruikt voor de poëzieselectie: een eerdere woonplaats van de dichter in
Assenede of gewoon poëzie die betrekking heeft op Assenede?
o Hoe groot is de tegel en waar wordt die geplaatst?
o Wie of welke vereniging/ collectief neemt initiatief en/of betaalt?
o Betreft het enkel het dorp Assenede of ook de andere deelgemeenten?
o Zorgen voor ‘animo’ kan misschien ook opgewekt door andere middelen, vb. street-art. Passanten
lopen in een dorp niet enkel naar de grond te kijken.
Pablo bezorgt het college van burgemeester en schepenen op basis van bovenstaande een advies.

Best wordt zo vlug mogelijk gecommuniceerd dat de ‘Elf-juli-viering’ in 2018 te Bassevelde zal plaats hebben
en worden verenigingen aangezocht.
Er zal melding worden gemaakt van de Algemene Vergadering op do. 14.12.2017 met eventuele
agendapunten, die ook openstaan voor verenigingen van andere raden:
o Hoe beheert mijn vereniging haar ARCHIEF? Comeet wordt best tijdig aangesproken!
o VEILIGHEID bij het organiseren van activiteiten in verenigingsverband

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

•

9.

Er is een algemene oproep omtrent ‘Cultuur-contentement’; kortom ‘Hoe het staat met de cultuurbeleving
in Vlaanderen?’ (zie www.cultuurcontentement.be) . Best worden hierbij alle socioculturele verenigingen
betrokken. Wel te beantwoorden ten laatste eind oktober 2017!
Comeet organiseert een studiedag ‘Je organisatie of activiteit, ook online’ op zaterdag VM 28 oktober 2017.
Iedereen kan inschrijven mits kleine bijdrage. Meer info via Cultuurdienst.

Rondvraag/varia
•

•
•
•

Aansluitend bij de adviesvraag ‘Poëzietegels’ was een link naar Wikipedia vlug gelegd. Wat de gemeente
Assenede aanbelangt is hierbij zeer de vraag of dit sociaal medium wel exacte info dan wel desinformatie
geeft over de diverse aspecten en opdelingen van onze gemeente. Zo komen de deelgemeenten ook
nauwelijks aan bod/ andere rubrieken worden buiten verhouding benadrukt. Wie voelt zich geroepen
hieraan te sleutelen en hoe?
‘Ezelstoet - Bassevelde’. Een bestuurslid vraagt zich af of de Cultuurraad hier een bijdrage kan leveren.
Advies: best lokaal te ondersteunen door de verenigingen.
‘Schrijf- en opstelwedstrijd voor de jeugd’: Davidsfonds Bassevelde wil dit initiatief opentrekken voor alle
lagere scholen in Assenede.
Yvan Schaght meldt dat het Rampensemble een nieuw bestuur heeft samengesteld. Lijst volgt.

10. Kalender
•
•

Bestuursvergaderingen: woensdagen 4 oktober, 8 november en 6 december 2017
Algemene vergadering: donderdag 14 december 2017
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