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verslag van de 42e bestuursvergadering op 21.02.2018 
GOEDGEKEURD VERSLAG 

 

 
Aanwezig: Ludo Suy, Michel Coene, Pablo Smet, Robert Boelens, Wilfried Teeuws, Yvan Schaght, 

Chantal Bobelijn (schepen van cultuur) en Marlies Goethals (cultuurbeleidscoördinator) 

Verontschuldigd: Chris Van Guyt, Modest Van Achte en Annie Detaeye 

Afwezig: - 

Notulist: Robert Boelens 

Volgende vergadering: dinsdag 6 maart 2018 om 20 uur 

 

 

1. Goedkeuren verslag 41e bestuursvergadering (17.01.2018) 

• 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 

• Stand van de rekening: 5 692,17 euro en spaarrekening: 11 155,14 euro. 

• Vanaf volgende bestuursvergadering zullen deze gegevens niet telkens meer op de agenda staan. Bij vragen 

kan me steeds bij penningmeester Robert terecht en alle financiële informatie is tevens terug te vinden in 

het jaarverslag. 

 

4. Adviesvraag: straatnaamgeving in Assenede, aan de Sportstraat 

 
5. Leden AV: stand van zaken 

• Marlies geeft een stand van zaken. 

 
6. Prioriteiten cultuur 2019-2024: stand van zaken 

• Er hebben 11 verenigingen gereageerd op onze eerste mail. 

o Infrastructuur: voorzie mensen die de technische kennis hebben om toestellen te bedienen en dit 

kunnen uitleggen aan de verenigingen. 

o Promotie van de activiteiten van de verenigingen: met een elektronisch bord? 

• Wij dienen terug te koppelen naar de achterban. 

• De tweede e-mail wordt verstuurd: de eerste resultaten + bevraging omtrent materiaal. 

 

7. Subsidie voor socio-culturele projecten 

• Similes  heeft een aanvraag ingediend voor een lessenreeks over bewindvoering  van psychisch zieke 

personen. De aanvraag wordt aanvaard. 

https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxQVRpdXQ1T2pyUHc
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• De vereniging ‘Vrienden van de Oost-Vlaamse trekpaardfokkers’ doet een aanvraag. Wij zullen de 

voorwaarden nazien en dan een antwoord formuleren. 

 

8. Vlaanderen Feest! 2018 in Boekhoute 

• Holebi Spirit is momenteel de enige vereniging die kandidaat is om iets te organiseren. 

• Gîrnaertfeesten vzw is niet geneigd om mee te werken en de feestcommissie van Boekhoute zegt al te veel 

activiteiten  te hebben.  

• Er zijn momenteel geen kandidaten die een activiteit in het kader van Vlaanderen Feest! willen organiseren.  

• Welke besluiten dienen wij hieruit te trekken? 

• Wij vragen aan Holebi Spirit om een gedegen voorstel uit te werken en dat voor 5 maart te bezorgen: inhoud 

van de activiteit + locatie + begroting. 

 

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

• In de Belleman die activiteiten vermelden die punten opleveren voor de UiTPAS. 

 

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

• Chantal liet op haar laptop de plannen zien van het dorpshuis van Bassevelde. Het is duidelijk een grote 

aanpassing met veel nieuwbouw. De afwerking is voorzien voor september 2018. 

• Judith Coene stopt tijdelijk met werken op de dienst Vrije Tijd wegens zwangerschap. 

• Week van de Amateurkunsten gaat door van 27 april tot 4 mei 2018: 

o Het schilderatelier van Mieke Mechelinck bestaat 30 jaar: zij wensen mee te doen met de WAK. 

o Kunstwerk ‘De Kasseibijter’ zal ingehuldigd worden op het Molenbergplein.  

o Er  zal een filmvoorstelling zijn van alle kunstmanifestaties die Assenede reeds gekend heeft. 

o Peter Audenaert zal een project doen met de afgewerkte doeken van het wandtapijt van ‘Floris ende 

Blancefloer’ 

• In oktober is er een ‘Week van den Dodendraad’ met toeristische route en krokussen. 

 

11. Rondvraag/varia 

• We ontvingen een uitnodiging voor de presentatie van de resultaten van de bevraging omtrent 

‘Cultuurcontentement’ op dinsdag 13 maart om 13.30 uur in het Vlaams Parlement. 

• We ontvingen een uitnodiging voor een inspiratiedag omtrent duurzaam cultuurbeleid op donderdag 1 

maart om 12.00 uur in Lovendegem. 

• De Federatie is vanaf nu de nieuwe naam van FOV. Ze hebben tevens een nieuwe website. 

 

12. Kalender 

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

 

13. Opstellen voorlopige agenda volgende bestuursvergadering 

 


