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verslag van de 43e bestuursvergadering op 06.03.2018 
GOEDGEKEURD VERSLAG 

 

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

Boelens, Yvan Schaght, Chantal Bobelijn (schepen van cultuur) en Marlies Goethals 

(cultuurbeleidscoördinator) 

Verontschuldigd: Ludo Suy en Wilfried Teeuws 

Afwezig: - 

Notulist: Chris Van Guyt 

Volgende vergadering: woensdag 17 januari 2018 om 20 uur 

 

 

1. Goedkeuren verslag 42e bestuursvergadering dd. 21.02.2018 

• Het verslag van de 42e bestuursvergadering is nog niet nagelezen door Pablo. We zullen dat de 
eerstvolgende vergadering goedkeuren. 

• In dat verslag zullen we toevoegen dat we slechts eenmaal per jaar het financieel verslag zullen opnemen. 

• Niet de verslagen van de 39e en 40e bestuursvergaderingen zijn goedgekeurd, maar wel het verslag van de 
41e bestuursvergadering. 

• Modest ontdekte taalfouten in het voorlopig verslag en stuurt deze door. 

 

2. Afspraken & te doen uit vorige vergadering 

Zie https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxQVRpdXQ1T2pyUHc. 

 

3. Financiële toestand 

• Het gemeentebestuur vraagt de rekeninguittreksels van het begin en het einde van het jaar en de actuele 
ledenlijst. 

• Als het de financiële dienst van de gemeente akkoord gaat zetten we dat in het verslag en dan zullen we op 
die manier Robert décharge geven voor het jaar 2017. 

 

4. Prioriteiten cultuur 2019-2024: stand van zaken 

• Pablo is een tweede ronde gestart, met o.a. de vraag of de verenigingen voldoende materiaal kunnen 
ontlenen. 

• Hij zal tegen de volgende vergadering verslag uitbrengen. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxQVRpdXQ1T2pyUHc
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5. Subsidie voor socio-culturele projecten 

• ABC (Asseneedse Bridge Club) vraagt om lid te worden: 

• We zullen positief antwoorden. ze zijn de 50e vereniging die lid wordt. Voorstel van Marlies: ze zal hen 
voorstellen in de Belleman. 

• Moeten ze hun statuten voorleggen? Volgens het regelement niet expliciet. We vragen de statuten niet 
op omdat we er van overtuigd zijn dat niet elke vereniging statuten heeft. 

• Marlies stuurt alle andere aanvragen door aan Chris die ze in Google Drive zet. 

• Markant Bassevelde, KVLV Bassevelde en Femma Bassevelde organiseren de activiteit ‘Vrouwen verwennen 
vrouwen’. 

• Ondanks het feit dat deze activiteit zich enkel naar vrouwen richt, vinden we dat ze over voldoende 
sterke argumenten beschikken om subsidie te krijgen. 

• We kennen unaniem de subsidie toe. 

• Marlies meldt Cindy dat het ontvankelijk is. 

• Pablo regelt met de financieel directeur het betalen van de 25 euro (bedrag controleren) van de cultuurraad 
aan de gemeente. 

• Vliet vzw vraagt subsidie voor het project ‘Beeldende kunst in Assenede 1975 tot 2012’. 

 

6. Vlaanderen Feest! 2018 in Boekhoute: stand van zaken 

• De feestcommissie Boekhoute kan zich niet engageren.  

• Holebi Spirit uit Boekhoute wil wel meewerken maar zien het niet zitten om dat alleen te doen. Zij hebben 
inhoudelijk een travestieprogramma op het oog. Ze hebben reeds bij Linda van De Kring gepolst of er 
geïnteresseerden zijn om mee te helpen, maar die zijn er blijkbaar niet. 

• Chantal vraagt in naam van de gemeente of een andere deelgemeente dat kan opnemen. Ons advies 
daarvoor is om het niet aan een andere gemeente toe te wijzen. 

• Pablo geeft een stand van zaken aan het gemeentebestuur: 

• Er is 1 kandidaat-organisator, maar deze ziet het enkel zitten in samenwerking 

• De feestcommissie van Boekhoute liet weten dat zij deze organisatie niet op zich kunnen nemen wegens 
teveel andere activiteiten 

• Vraag aan het college: wat te doen? 

 

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

• Marlies vindt dat er in elke editie iets moet staan rond cultuur. Bijvoorbeeld een omruilvoordeel van de 
UiTPAS. 

 

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

• Comeet gaat de resultaten van Cultuurcontentement bundelen. 

• Er was een inspiratiedag over klimaat en cultuur. 

• Maldegem stapt mee in de UiTPAS. 

• Comeet werkt aan een memorandum van beleidsaanbevelingen die ze aan de politieke partijen zullen 

bezorgen. 

• Comeet zal het dodendraadproject mee ondersteunen. 

• Op de site meetjes.land kan je terecht voor ‘Wat is er allemaal te zien?’ 
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9. Rondvraag/varia 

• Modest stelt het statuut van de cultuurraad opnieuw in vraag. Volgens hem is de cultuurraad geen feitelijke 
vereniging, ondanks dat dit zo in de statuten vermeld staat. Welk statuut heeft onze adviesraad? Welke 
rechtspersoon zijn we? Marlies zoekt het uit. 

• Het Aanvraagformulier subsidie voor socio-culturele projecten is niet eenvoudig te vinden op de site van de 

gemeente. Marlies vraagt om dat aan te passen. 

• Chris meldt dat er bij de Junior Journalistenwedstrijd van het Davidsfonds vier scholen deelgenomen hebben 

en dat er twee uitzonderlijk goede werkjes waren die doorgestuurd zijn naar de provinciale wedstrijd: het 

werkje van Sari Alba Vega en van Isaura Van Eetvelde (Assenede). Marlies maakt daar een melding van in De 

Belleman. 

 

10. Kalender 

4 april bestuursvergadering 

9 mei bestuursvergadering 

6 juni bestuursvergadering 

 

11. Opstellen voorlopige agenda volgende bestuursvergadering 

• Statuten cultuurraad 

• Vlaanderen Feest! 2018 

 


