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Verslag van de 41e bestuursvergadering op 17.01.2018 
GOEDGEKEURD VERSLAG 

 

 

Aanwezig: Annie Detaeye, Chris Van Guyt, Ludo Suy, Michel Coene, Modest Van Achte, Pablo Smet, 

Robert Boelens, Wilfried Teeuws, Yvan Schaght, Chantal Bobelijn (schepen van cultuur), 

Marlies Goethals (cultuurbeleidscoördinator) 

Verontschuldigd: - 

Afwezig: - 

Notulist: Chris Van Guyt 

Volgende vergadering: woensdag 7 februari 2017 om 20 uur 

 

1. Goedkeuren verslag 39e bestuursvergadering van 8/11/2017 en 40e bestuursvergadering van 6/12/2017 

• Pablo heet alle aanwezigen welkom. 

• De verslagen zijn goedgekeurd, mits de volgende opmerkingen op het verslag van de 39e vergadering: 

o Modest maakt een opmerking dat de werken aan het Dorpshuis traag vooruit gaan. Volgens Chantal 

zitten nog op schema. 

o Punt 10 spreekt over het dorpshuis in Bassevelde en niet over dat in Boekhoute. 

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 

• Stand van de rekening: € 5 834,27 en spaarrekening: 11 155,14. 

• € 20 kosten op elk van de rekeningen. 

• Geen andere bewegingen. 

4. Bespreking + actie: prioriteiten cultuur 2019-2024 

• Reacties uit AV 

o Het blijkt moeilijk om dit onmiddellijk aan te vullen. De leden zullen dit meenemen naar de verenigingen. 

Er wordt hen gevraagd dat daar te bespreken. 

o Men vindt deze zes stellingen te algemeen en daardoor nietszeggend. Het moet concreter. 

o De vraag wordt gesteld of we kunnen inzetten op sociale media om zo de jeugd te bereiken. 

o Kunnen de subsidies voor de verenigingen omhoog? Naar het niveau dat het vroeger was? 

o Kunnen de verenigingen een ontwerp krijgen waar ze kunnen op verder werken? 

  

https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxQVRpdXQ1T2pyUHc
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• Achtergrondinformatie & tips 

(uit ‘Advies-gps. Routeplanner voor adviesraden.’, een publicatie van De Wakkere Burger vzw) 

o In 2019 zullen lokale besturen een nieuw ‘eengemaakt beleidsplan’ uitwerken. Tegen de zomer van 2019 

zullen de krijtlijnen vastgelegd worden. Daarom is het belangrijk om in het laatste jaar van de huidige 

beleidsperiode (in 2018, vooraleer de eerste krijtlijnen worden getekend) als adviesraad een eigen 

‘prioriteitenlijst’ met suggesties en vragen voor het nieuwe gemeentebestuur op te stellen. 

o Het is goed dat dergelijke prioriteitenlijst een zo breed mogelijk draagvlak heeft, dus is het wenselijk om 

de achterban te bevragen: Welke vragen en ideeën leven er? Welke doelgroepen verdienen extra 

aandacht? … 

o Werk tijdig: bezorg bijvoorbeeld ruim voor de verkiezingen aan alle politieke partijen een prioriteitenlijst, 

als inspiratie voor hun verkiezingsprogramma. 

o Doe onderbouwde voorstellen en hou rekening met bestaande beleidsplannen. 

o Laat het beleid ruimte om keuzes te maken. Maak je prioriteiten duidelijk, maar laat alternatieve 

oplossingen open voor het beleid. 

o Wees to-the-point: focus op hoofdlijnen en hou de prioriteitenlijst beknopt. Verlies je niet in details. 

o Maak werk van communicatie: zorg voor een sterke boodschap in een aantrekkelijke verpakking. Tekst 

alleen is niet voldoende. Zorg voor een inhoudelijk sterk document met een aantrekkelijke lay-out, werk 

met ‘puntjes’, … 

o Stuur de prioriteitenlijst naar alle politieke partijen. 

o Focus niet op één project, maar zorg voor verschillende voorstellen. 

o Zorg voor een geïntegreerd voorstel dat het eigen beleidsdomein overschrijdt. 

o Doe geen vage aanbevelingen, maar wel realistische en zo concreet mogelijke voorstellen. 

o De tekst enkel en alleen doormailen volstaat niet. Licht de tekst toe voor meer impact. 

 

• Actie 1: Welke prioriteit(en) stellen wij als bestuur voor? 

o De cultuurraad zou een keer per jaar een week van de cultuur kunnen organiseren. Is dat onze taak? 

o Worden de verenigingen nog eens bevraagd? Moeten ze daarover bevraagd worden? Zo snel mogelijk 

een open vraag stellen en antwoorden binnen 14 dagen binnen. We moeten snel handelen omdat de 

politieke partijen al bezig zijn met hun programma. 

o Een personeelslid extra op de cultuurdienst? 

o Duidelijk refereren aan het nieuw gemeentebestuur. 

o Dienst vrije tijd = 7 personen (sport, cultuur, sociale zaken, jeugd, lokale economie…) Ze werken samen 

zodat er bij ziekte, verlof geen gat ontstaat. Cultuur staat daar onder spanning van de andere activiteiten. 

We moeten dan kunnen definiëren waar er nu gebreken zijn. We moeten dan wel een takenpakket 

kunnen voorstellen: beheer van de infrastructuur. Er is bijvoorbeeld geen achterafcontrole, wat voor 

problemen leidt bij de volgende activiteit. Beheer van het dorpshuis in Bassevelde komt er ook bij. 

o De bedoeling van het Dorpshuis Bassevelde is dat er concerten kunnen gegeven worden, grote zaal… 

o Mobiel overdekt podium: hoe dikwijls hebben we dat nodig, kost € 80k. Je kan dat ook huren bij andere 

gemeentebesturen. 

o Elektrisch materiaal is onveilig. Zou moeten vervangen worden. 

o De Cultuurraad is iets vaag en abstract voor veel verenigingen. 

o Individueel contact met de verenigingen is essentieel. 

o We moeten tegen eind april een voorstel hebben. 

o Verenigingsleven ondersteund worden. Subsidiereglement? Meer financiële middelen. 

o Promotie voor de activiteiten. 

o Meer (technisch) personeel voor o.a. beheer van het technisch materieel. Met de huidige bezetting zal 

beheer van het dorpshuis in Bassevelde niet lukken. 
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o Cultuur geïntegreerd in vrije tijd behouden, personeel samen zetten. 

o Eerste ronde: open vraag + mag iemand van de cultuurraad langs komen om over de noden en wensen te 

bevragen. Is er nood aan specifiek materiaal? 

o Deadline voor onszelf: 1 april. 

 

• Actie 2: Op welke manier kunnen we dit op korte termijn zo breed mogelijk toetsen/bevragen? 

o We zullen alle ons bekende verenigingen twee e-mails sturen: 

▪ Een eerste e-mail met een open vraag naar de noden en wensen van de verenigingen. We 

geven hen ongeveer twee weken om hierop te antwoorden. 

▪ Een tweede e-mail met de resultaten van de eerste ronde, aangevuld met de bevindingen 

van het bestuur van de cultuurraad en met de vraag of de verenigingen zich hierin kunnen 

vinden. 

▪ Bij de tweede ronde kan er eventueel ook nog bevraagd worden of er nood is aan bepaald 

uitleenmateriaal 

o Er zal aan de verenigingen gevraagd worden of er interesse is om iemand van de bestuursleden van 

de cultuurraad op één van hun vergaderingen te ontvangen, om over de wensen en noden van de 

verenigingen te praten 

5. Subsidie voor socio-culturele projecten 

• Stand van zaken aanvragen 

• Verdeling subsidie 2017 

o We verdelen in totaal € 5 025,79 over 10 verenigingen en 16 activiteiten. 

o Pablo schrijft een brief aan het gemeentebestuur met een advies voor toekennen van de subsidies. 

o Pablo vraagt aan de ontvanger wanneer de betaling zal gebeuren. Zodra we dat weten zal Chris de 

verenigingen op de hoogte brengen. 

• Vraag: hoeveel verenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad maken gebruik van de Bijenkorf? Marlies 

zal antwoord geven. 

6. Vlaanderen Feest! 2018 in Boekhoute 

• Holebi Spirit is kandidaat om mee te organiseren. 

• Chantal vind het pover dat er slechts één kandidaat is. Is deze vereniging wel sterk genoeg om dat te dragen? 

Ze zijn nog opstartend. Ze zullen steun nodig hebben. 

• Marlies contacteert de feestcommissie van Boekhoute. De feestcommissie zou de leiding moeten hebben. 

• Marlies vraagt de andere verenigingen om mee te organiseren. 

7. Advies 

• We hebben advies gegeven m.b.t. de poëzietegels. Het college heeft dat besproken, begrijpt onze 

bezorgdheid, en wil een werkgroep oprichten. 

• Michel en Yvan stellen zich kandidaat om in de werkgroep te zitten. 

• Marlies neemt dat mee naar de agenda van het college. Ze probeert zo snel mogelijk een eerste 

vergaderdatum te plannen. 

• Wie zijn de andere geïnteresseerden? Iemand van de bibliotheek. 

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

• Geen voorstellen. 

9. Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst 
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• Marlies is te bereiken via cultuur@assenede.be. 

• Bezig met oprichting van de culturele adviescommissie. Deze commissie is specifiek voor het AGB, concreet 

voor de Bijenkorf en voor het dorpshuis van Bassevelde. Volgende vergadering 30 januari. Doel is het AGB te 

adviseren met betrekking tot cultuur. 

10. Rondvraag/varia 

• Financieel verslag moet begin van het jaar ingediend worden bij de gemeente. 

• Het GWK maakt altijd de opmerking dat ze niet vermeld worden in de Belleman. De vraag is: werd de 

activiteit ingevoerd in UiT in Vlaanderen? Kristof haalt daar zijn inspiratie. De deadline is altijd de eerste 

week van de maand ervoor. Kristof zou nog eens contact opnemen met GWK. Zou nu in orde zijn. 

11. Kalender 

• Volgende bestuursvergaderingen: 21 februari / 7 maart / 4 april / 9 mei / 6 juni  

12. Opstellen voorlopige agenda volgende bestuursvergadering 

mailto:cultuur@assenede.be

