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verslag van de 39e bestuursvergadering op 08.11.2017
GOEDGEKEURD VERSLAG
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Notulist:
Volgende vergadering:

Robert Boelens, Michel Coene, Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator), Chantal
Bobelijn (schepen van cultuur) Modest Van Achte, Yvan Schacht en Pablo Smet
Ludo Suy , Chris Van Guyt, Annie De Taeye en Wilfried Teeuws
Robert Boelens
woensdag 6 december 2017 om 20 uur

1.

Goedkeuren verslag 38e bestuursvergadering (04.10.2017)

2.

Afspraken & te doen uit vorige vergadering: zie overzicht in Google Drive
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 4 854,27 euro en van de spaarrekening is dit 11 145,54 euro.

4.

Subsidie-aanvragen
• Er zijn geen nieuwe subsidieaanvragen binnengekomen.

5.

Ontwerp afsprakennota gemeentebestuur-adviesorganen: stand van zaken + wijzigingen
• Eenmaal het voorstel voor een gezamenlijke afsprakennota klaar is, zal dat document overgemaakt worden
aan het gemeentebestuur met de vraag om dit na te zien en hun standpunt te bepalen.
• Ondertussen werd de domeinnaam advass.be aangekocht en geactiveerd, met de bedoeling een eenvoudig
platform te ontwikkelen om de communicatie tussen de adviesraden onderling te verbeteren.

6.

Memorandum Meetjesland: stand van zaken
• Dit wordt een memorandum voor alle gemeenten die aangesloten zijn bij Comeet.
• De opmaak ervan wordt mee ondersteund door Dorpsbelangen vzw.
• Het zal een document zijn over de inhoud/invulling van cultuur: cultuur moet bruggen bouwen en
participatie bevorderen, er moet diversiteit zijn in het aanbod, toegankelijk zijn, verrijken en verruimen, …
• Comeet wil begin januari 2018met de redactie van de tekst beginnen.

7.

Vraag van Krekenland (CBK/GWK)
• We ontvingen van Krekenland volgende boodschap:
Wij geven onze activiteiten altijd in, in de UiTdatabank, zoals ooit gezegd op een vergadering zou de
Belleman deze gegevens overnemen. Daarnaast, als we een concert hebben, stuur ik de tekst ook nog eens
door naar Kristof Vereecke omdat hij dat gevraagd had.
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•
•

En toch… worden onze jazzconcerten zelden in de Belleman vermeld. Voor de Belleman van oktober kreeg ik
zelfs een bevestiging via mail dat het er zou instaan en het stond er alweer niet in…
Wat kunnen we nog meer doen om de culturele activiteiten die Krekenland aanbiedt in onze gemeente in de
kijker te zetten?
Krekenland verwacht dat de activiteiten die zij doorgeven om te publiceren in de Belleman ook effectief
zullen verschijnen. Nu zou dit niet (altijd) het geval zijn.
Pablo zal Krekenland laten weten dat de cultuurraad daar geen hand in heeft, dat de communicatiedienst
nogmaals zal aangespoord worden om hier op te letten en dat het zaak is van activiteiten tijdig in te voeren
in de UiTdatabank. De activiteitenkalender in de Belleman baseert zich immers op de gegevens in de
UiTdatabank.

8.

Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman
• Sofie zorgt voor een oproep voor de 11 juli-viering, want tot op heden ontvingen we nog geen enkele
reactie.
• Sofie zorgt voor een oproep om deel te nemen aan de WAK.

9.

Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst
• Er werden nieuwe offertes opgevraagd om dranken te leveren in de Bijenkorf.
• Aangezien Sofie vanaf 1 januari een jaar verlof zonder wedde neemt zal Marlies Goethals haar taak als
cultuurbeleidscoördinator overnemen.
• De werken aan het Dorpshuis in Bassevelde schieten goed op. Het gaat om een grote en grondige
verbouwing. Na de opening zullen er in samenwerking met aan-z warme maaltijden geserveerd worden. De
foyer zal kunnen gebruikt worden zoals in de Bijenkorf.

10. Rondvraag/varia
• Voor het Dorpshuis in Bassevelde wordt een naam gezocht.
11. Kalender
• 6 december 2017: bestuursvergadering.
• 12 december 2017: Algemene Vergadering
12. Opstellen voorlopige agenda volgende bestuursvergadering
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