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Verslag van de 38e bestuursvergadering op 04.10.2017
GOEDGEKEURD VERSLAG
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Notulist:
Volgende vergadering:

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

1.

Goedkeuren verslag 37e bestuursvergadering van 06.09.2017
• Het verslag wordt goedgekeurd, mits volgende toevoeging: het feest van de Vlaamse Gemeenschap zal in
2018 georganiseerd worden in Boekhoute in plaats van in Bassevelde.

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
• De stand van de girorekening is 7 407,65 euro en van de spaarrekening is dat 11 144,72 euro.

4.

Subsidies
• Geregistreerde aanvragen:
o Davidsfonds Bassevelde: bezoek aan Verbeke Foundation in Kemzeke
o Similes Boekhoute: voordracht ‘Medicatie in de psychiatrie’ in gc de Bijenkorf
• Beide aanvragen komen in aanmerking voor subsidie. Chris brengt de initiatiefnemers hiervan op de hoogte.
• Sofie stuurt nog een lijst met alle aanvragen door.

5.

Ontwerp afsprakennota tussen het gemeentebestuur en alle adviesorganen: stand van zaken
• Pablo stuur het ontwerp van de afsprakennota door aan de bestuursleden. Na lezing kan er een bespreking
volgen.
• Er is bij de adviesorganen een grote interesse in elkaars werking.
• Een aparte domeinnaam is aangekocht (www.advass.be) om aan de leden van de raden meer informatie te
geven over elkaars werking en om vlot te kunnen samenwerken.
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6.

Voorbereiding Algemene Vergadering op 12 december 2017
• Voorstel agenda:
o Spreker omtrent ‘archiveren en bewaren van archiefstukken’
o Voorstelling kandidaat bestuursleden
o Voorstelling van een vereniging (onder voorbehoud)
o Pauze
o Verkiezing van bestuursleden (indien er meerdere kandidaten zijn / onder voorbehoud)
o Goedkeuren vorig verslag
o Stand van zaken: aantal aangesloten verenigingen, financiën, …
o Overzicht adviezen
o Overzicht subsidieaanvragen
o Mededelingen schepen van cultuur en/of cultuurdienst

7.

Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman
• Best wordt zo vlug mogelijk gecommuniceerd dat de ‘Elf-juli-viering’ in 2018 te Boekhoute zal plaats hebben
en worden verenigingen aangezocht.
• Er zal melding worden gemaakt van de Algemene Vergadering op dinsdag 12.12.2017.

8.

Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst
• Aanvraag van nieuwe vereniging om lid te worden: Holebi Spirit (Boekhoute).
• Op het Molenbergplein zal een paneel geplaatst worden over de Asseneedse ‘kasseibijter’ met enige
historische uitleg.

9.

Rondvraag/varia
• Een aangepaste lijst van de aangesloten verenigingen zal opgemaakt worden. Sofie stuurt deze door naar de
bestuursleden.
• De betaling van de onkosten van Vlaanderen Feest! 2017 zal aan Strandpaal 28 vzw worden betaald.

10. Kalender
• Bestuursvergaderingen: woensdagen8 november en 6 december 2017
• Algemene vergadering: dinsdag 12 december 2017
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