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Volgende vergadering:

Chris Van Guyt, Modest Van Achte, Pablo Smet, Robert Boelens, Ludo Suy, Wilfried Teeuws
en Chantal Bobelijn (schepen van cultuur)
Annie Detaeye, Michel Coene, Yvan Schaght en Marlies Goethals (cultuurbeleidscoördinator)
Chris Van Guyt
woensdag 9 mei 2018 om 20 uur

1.

Goedkeuren verslagen van 42e en 43e bestuursvergadering van 21.02.2018 en 06.03.2018
• De verslagen van de 42e en 43e bestuursvergaderingen dd 21.02.2018 en 06.03.2018 worden goedgekeurd.

2.

Afspraken & te doen uit vorige vergadering
Zie https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxQVRpdXQ1T2pyUHc.

3.

Prioriteiten cultuur 2019-2024: stand van zaken
• Sinds vorige keer zijn er 3 reacties gekomen op de vorige mail.
- Pasar Assenede: één of meer digitale schermen om promotie te maken voor activiteiten
- Landelijke Gilde Boekhoute: akkoord met de 3 voorgestelde prioriteiten
- WZC Sint-Jozef Assenede: er is voldoende materiaal te ontlenen
• Dit wordt meegenomen naar het eerstvolgende overleg van Adviesraden Samen Sterk.
• Daarna zullen wij onze prioriteiten kenbaar maken aan de partijen die kandidaat zijn voor de
gemeenteraadsverkiezingen.

4.

Subsidie voor socio-culturele projecten
• Aanvraag Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Bassevelde vzw, project ‘Rock ’n Harmony’ (31.03.2018):
ontvankelijk, met als argument dat ze zich richten tot de bevolking van Assenede, maar met de bedenking
dat dit een precedent schept voor toekomstige aanvragen die buiten het grondgebied van Assenede
georganiseerd worden.
• Aanvraag Vliet, ‘Beeldende kunst in Assenede 1975-2012’ (28.04-29.06.2018): ontvankelijk.
• Afrekening Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen, ‘Opleiding persoonsgerichte bewindvoering’ (0324.03.2018): op agenda voor volgende vergadering.
• Afrekening Markant Bassevelde, ‘Internationale Vrouwendag: vrouwen verwennen vrouwen’, (08.03.2018):
op agenda voor volgende vergadering.
• Markant Bassevelde vraagt of het feit dat ze dit jaar subsidie krijgen voor hun activiteit een belemmering
kan zijn om volgend jaar opnieuw een aanvraag te doen. Dit is geen probleem.
•

Chris brengt de verenigingen op de hoogte van deze beslissingen.
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5.

Vlaanderen Feest! 2018 in Boekhoute: stand van zaken
• Het college van burgemeester en schepenen besliste dat wanneer de festiviteiten niet georganiseerd
kunnen worden in de gemeente die aan de beurt is, de vraag zal gesteld worden aan enkele verenigingen in
de hoofdgemeente of zij de organisatie op zich kunnen nemen.
• Marlies stelde de vraag onder meer aan de feestcommissie van Assenede en aan Strandpaal 28 vzw.
• Ondertussen kwamen er wat signalen dat er zich toch iets aan het ontwikkelen was in Boekhoute maar dit
was nog niet concreet. Marlies heeft contact genomen met de eventuele initiatiefnemer, Alex Van
Wynsberghe, en de info voorgelegd aan het college in de zitting van dinsdag 27 maart. Er werd beslist dat
beslissing om de organisatie terug naar de hoofdgemeente te halen blijft gelden. Marlies heeft Alex hiervan
op de hoogte gebracht en hij stelt de vraag om de beurt van Boekhoute eventueel naar volgend jaar te
verschuiven. Het college geeft sowieso aan dat het misschien niet slecht is het reglement eens te
herbekijken op de cultuurraad. Misschien eens te plannen op een van de volgende?
• Strandpaal 28 vzw heeft ondertussen een voorstel ingediend dat aan alle bestuursleden werd bezorgd. Het
bestuur gaat akkoord met dit voorstel.
• Verder werden nog geen concrete voorstellen ontvangen.
• Marlies vraagt om te beslissen wie de organisator kan/zal zijn.
• De feestcommissie heeft geen programma ingediend omdat ze samen met de horeca een groot scherm
zullen zetten voor de voetbal. Dat zou teveel belasting zijn op een korte tijd.
• Boekhoute heeft nog niet van de 2 500 euro subsidie kunnen genieten.
• Dit jaar gaat het dus door in Assenede en volgend jaar in Bassevelde.
• Als er geen kandidaten zijn, dan bekijken we de situatie. Dat is niet noodzakelijk de hoofdgemeente.
• We laten het reglement zoals het is.

6.

Brief Jazzenede 2018

7.

•

Strandpaal 28 vzw bezorgde een brief met de vraag naar ondersteuning voor Jazzenede 2018.

•

Er zal hen gevraagd worden om een aanvraag te doen binnen het reglement voor socio-culturele projecten.

Statuut van de cultuurraad: info via VVSG
• Marlies stelde aan VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw) enkele vragen omtrent het
statuut van de cultuurraad:
- Is de cultuurraad een feitelijke vereniging of hoe wordt dit gezien?
- Wie is aansprakelijk bij eigen organisaties?
- Kunnen de bestuursleden van de cultuurraad persoonlijk aansprakelijk gesteld worden door de
verenigingen die aangesloten zijn bij de adviesraad als er bijvoorbeeld iets fout loopt met subsidies?
- Zijn er algemene richtlijnen voor adviesraden?
• Antwoord van Marian Verbeek (stafmedewerker gemeentelijke werking en organisatie
gemeenteraadsverkiezingen) van VVSG:
- De meeste adviesraden zijn inderdaad feitelijke verenigingen.
- Het hoofddoel van een adviesraad is om het bestuur te adviseren, daar zal niet zoveel mis kunnen
lopen. Echter, sommige adviesraden zijn eigenlijk vooral organisator van activiteiten. Daarvoor is een
adviesraad, in de strikte betekenis, niet voor opgericht.
- Voor eventuele andere activiteiten die i.s.m. het bestuur gebeuren zullen de leden via de gemeente
verzekerd zijn. Neem hiervoor contact op met de verzekeraar van de gemeente. Bijvoorbeeld: de leden
zijn soms als vrijwilliger verzekerd.
- In een feitelijke vereniging kunnen de leden individueel aansprakelijk zijn, maar dat hangt uiteraard
helemaal af van de concrete omstandigheden. Het spreekt voor zich dat de degene die gewoonlijk de
subsidies beheert en de rekeningen betaalt ('de penningmeester') wellicht net iets meer
verantwoordelijkheid draagt dan de een lid dat er zich nooit mee heeft bezig gehouden.
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-

•
•
•

Verder heeft ook de gemeente een rol. Wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar een verantwoording van
wat er met de subsidies gebeurde?
- Zie ook http://www.vvsg.be/thema/participatie/Pages/participatie.aspx en
http://www.adviesraden.be/
Pablo vraagt aan Marlies om nog eens bij Marian Verbeek na te vragen of er een verschil is tussen een
‘feitelijk gemeentelijk orgaan’ en een ‘feitelijke vereniging’ wat betreft verantwoordelijkheid.
Modest zoekt de e-mail van Johan Nyckees nog eens op.
Modest vind dat de benaming anders moet zijn.

8.

Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman
• Marlies zorgt voor een voorstelling van de Asseneedse Bridge Club als ‘Vereniging in de kijker’.
• Marlies zorgt voor een tekst omtrent de 2.000ste UiTPAS: Phoebe Claeys, 16 jaar, lid van Chiro Beukenhout is
de trotse eigenares van de 2.000ste UiTPAS Meetjesland.
• Marlies zorgt voor een tekst omtrent de UiTPAS-app: vanaf mei zal het mogelijk zijn om via een app punten
te sparen aan de zuil en je saldo te contacteren.

9.

Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst
Pablo leest de mededelingen van Marlies voor:
• De cultuurdienst heeft het financieel verslag van de cultuurraad in goede orde ontvangen en bezorgd aan de
financiële dienst. De werkingssubsidie 1.500 euro zal worden uitbetaald van in de loop van de maand mei.
• Asseneedse Bridge Club werd op de hoogte gebracht van hun lidmaatschap van de cultuurraad. Marlies
heeft een jaarverslag 2017 en een programma 2018 gevraagd, maar nog niks ontvangen.
• Asseneedse Bridge Club werd gecontacteerd voor de rubriek ‘Vereniging in de Kijker’ in de Belleman, maar
de deadline voor april werd niet gehaald. Dit zal verschijnen in de Belleman van mei.
• Alle bestuursleden van de cultuurraad worden uitgenodigd op de opening van de WAK en de onthulling van
kunstwerk ‘de Kasseibijter’ van Michel Coene op het Molenbergplein (Dijkstraat). Inschrijven kan tot 13 april
via jana.vanhavere@assenede.be.
• De website meetjes.land wordt uitgebreid met ook ‘kunst buiten’. Dit wordt bekend gemaakt tijdens de
WAK, gezien dit ook het thema is van de WAK. Met de hulp van Michel werd ondertussen al heel wat info
doorgestuurd naar Comeet. Wordt opgevolgd zodat ook Assenede van bij het begin op de kaart staat.
Chantal voegt toe:
• Comeet subsidieert de dodendraad, een product van Verhalis, een stuk.

10. Rondvraag/varia
•

Robert: uitnodiging voor de Erfgoeddag van de Twee Ambachten.

•

Twee Ambachten: gevraagd om een vrijheidsboom te planten in Bassevelde. Het college heeft dat
goedgekeurd. Monumentenzorg moet hier nog zijn inbreng doen.

11. Kalender
vrij 27 april om 19.30 u. opening WAK + onthulling ‘de Kasseibijter’ op het Molenbergplein (Assenede)
woe 9 mei om 20 u.
bestuursvergadering in De Bijenkorf
woe 6 juni om 20 u.
bestuursvergadering in De Bijenkorf
12. Voorlopige agenda(punten) volgende bestuursvergadering
• Afrekening Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen, ‘Opleiding persoonsgerichte bewindvoering’ (0324.03.2018)
• Afrekening Markant Bassevelde, ‘Internationale Vrouwendag: vrouwen verwennen vrouwen’, (08.03.2018)
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