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verslag van de 40e bestuursvergadering op 06.12.2017 
GOEDGEKEURD VERSLAG 

 

 
Aanwezig: Wilfried Teeuws, Chris Van Guyt, Michel Coene, Annie Detaeye, Chantal Bobelijn (schepen 

van cultuur), Robert Boelens, Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator) en Pablo Smet 

Verontschuldigd: Modest Van Achte, Yvan Schaght en Ludo Suy 

Afwezig: - 

Notulist: Chris Van Guyt 

Volgende vergadering: woensdag 17 januari 2018 om 20 uur 

 

 

1. Goedkeuren verslag 39e bestuursvergadering (08.11.2017) 

Het verslag van de vorige bestuursvergadering werd nog niet nagelezen/rondgestuurd. 

Dit wordt de eerstvolgende bestuursvergadering ter goedkeuring voorgelegd. 

 

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 

• We ontvingen 1 020 euro als subsidie voor de organisatie van Vlaanderen Feest! 2017. 
 
4. Bespreking verslag: Klimaatwerkgroep Raden - klimaatplan - Assenede 

• De milieudienst van de gemeente vraagt om iedereen warm te maken voor het overlegmoment op 
07.12.2017 in de Bijenkorf. 

• Pablo stuurt het verslag van de klimaatwerkgroep nog eens door naar alle bestuursleden. 
 
5. Vraag van Bridgeclub Oosteeklo om aan te sluiten bij de cultuurraad 

Ze kunnen niet toetreden tot de sportraad. De bridgeclub wil de Bijenkorf gebruiken. De motivatie om lid te worden 

volgt daar uit. Unaniem besluit dat ze mogen aansluiten. Pablo zal hen informeren. 

 

6. Subsidie-aanvragen 

• Sofie geeft een update van de subsidie-aanvragen in 2017, met vermelding van (het ontbreken van) de 

afrekeningen. 

• Sofie zal het overzicht (Excel) op Google Drive aanvullen met de nieuwe aanvragen. 

• NSB Boekhoute deed een aanvraag voor het uitgeven van een publicatie omtrent WO I. De enige kost die ze 

maakten is 314 euro voor het drukwerk. Is dit een socio-cultureel project? Dit komt niet in aanmerking 

omdat het niet gaat om een totaalproject. Is er ooit een aanvraag gebeurd? Enkel een afrekening. Sofie zal 

dat laten weten aan NSB Boekhoute. 

• Diederik van Assenede - Lenteconcert op 5 mei. De aanvraag werd gedaan maar we ontvingen nog geen 

afrekening. Sofie vraagt de afrekening op. 

https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxQVRpdXQ1T2pyUHc
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• Davidsfonds Assenede. De afrekening werd ontvangen. 

• Similes. Michel maakt merkt nogmaals op dat we alert moeten zijn of dit wel een Asseneedse vereniging is 

en geen Oost-Vlaamse. 

• Davidsfonds Bassevelde - bezoek Verbeke Foundation met gids. Aanvraag en afrekening werden ontvangen. 

 

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

• Sofie heeft gezorgd voor een oproep voor Vlaanderen Feest! 2018. 

• Sofie heeft gezorgd voor een oproep omtrent het hernieuwen van het lidmaatschap van de cultuurraad. 

 

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

• Er zijn reeds meer dan 500 UiTpassen verkocht, wat een succes is. Via deze pas kunnen kortingen bekomen 

worden en kunnen punten gespaard en ingeruild worden. De cultuurdienst heeft kleine displays gemaakt 

met daarin een kleine affiche ‘Gebruik hier je UiTPAS’. Als organisator kan je dat kadertje bij je 

kassa/inschrijvingsdesk zetten. Op https://www.uitinhetmeetjesland.be/content/uitpas is alle info te vinden. 

• Sofie heeft het formulier voor hernieuwing van het lidmaatschap van verenigingen herwerkt en 

vereenvoudigd. Sofie stuurt dat rond naar alle verenigingen die lid zijn. 

• Voor het nieuwe buurthuis in Bassevelde is men over een naam aan het nadenken. Dit zal mogelijks ook aan 

de bevolking gevraagd worden. 

 

9. Rondvraag/varia 

• Activiteiten moeten tijdig (via de UiTdatabank) gemeld worden om te kunnen verschijnen in de Belleman. 2 

maand op voorhand is aangewezen. 

• De drempel om als vereniging bij de Vlaamse overheid subsidie aan te vragen in het kader van het nieuwe 

transitiereglement (naar aanleiding van het wegvallen van de ondersteuning door de provincies voor 

persoonsgebonden materie) is toch wel hoog. Daardoor zijn er voor het moment in heel Vlaanderen weinig 

aanvragen. 

• Koepelverenigingen zullen in de toekomst minder subsidies krijgen. Dat zal ongetwijfeld een invloed hebben 

op de lokale werking van de afdelingen. 

• Project van Hans de Greve omtrent het inwerken van ‘kunstige tegels’ in trottoirs. Wij hebben een positief 
advies gegeven, met daarin veel (praktische) vragen. Het gemeentebestuur heeft zijn zegen gegeven voor dit 
project, maar geen of weinig rekening gehouden met onze vragen. 

 

10. Algemene Vergadering op 12.12.2018 

• Pablo zal de Algemene Vergadering voorbereiden (PowerPointPresentatie). 

• Wil iemand het woord nemen? Niet meteen kandidaten, dus Pablo zal de avond in goede banen leiden. 

• Robert en Michel zullen de aanwezigheden noteren en drankbonnetjes uitdelen. 

• Pablo zorgt voor de drankbonnen. 

• Sofie zorgt voor een boek ‘Onvoltooid verleden’ en Michel voor een dvd van Vliet. Deze zaken zullen we als 

attentie aan spreker Martijn overhandigen. 

• De spreker vraagt een verplaatsingsvergoeding. OK. 

 

11. Kalender 

• 12 december: algemene vergadering 

• 17 januari: bestuursvergadering. Deze vergadering leggen we de volgende vergaderdata vast. 

 

12. Opstellen voorlopige agenda volgende bestuursvergadering 

 

https://www.uitinhetmeetjesland.be/content/uitpas

