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verslag van de 46e bestuursvergadering op 06.06.2018 

GOEDGEKEURD VERSLAG 

 

Aanwezig: Pablo Smet, Wilfried Teeuws, Yvan Schaght, Chantal Bobelijn (schepen van cultuur) en 

Marlies Goethals (cultuurbeleids-coördinator) 

Verontschuldigd: Ludo Suy, Chris Van Guyt, Michel  Coene, Modest  Van Achte en Annie De Taeye 

Afwezig: - 

Notulist: Robert Boelens 

Volgende vergadering: woensdag  12 september 2018 om 20 uur 

1. Goedkeuren verslagen van 45e bestuursvergadering van 09.05.2018 

• Het verslag van de 45e bestuursvergadering van 09.05.2018 wordt goedgekeurd. 

 

2. Afspraken & te doen uit vorige vergadering 

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

 

3. Kwijting penningmeester werkjaar 2017 

• Op de eerstvolgende bestuursvergadering in september zullen de bestuursleden tekenen voor kwijting van 
penningmeester Robert Boelens, vermits het nazicht van de rekeningen positief is. 

 
4. Ambitienota/memorandum Comeet + resultaten Cultuurcontentement: toelichting 

• De ambitienota die Comeet opstelde zal niet door Comeet zelf aan de politieke mandatarissen voorgelegd 

worden. De bedoeling is dat dit van onderuit (lees: via de cultuurraden, verenigingen, …) gebeurt. 

• De Cultuurraad zal samen met de bibliotheek het resultaat van dit alles als advies aan het huidig  

gemeentebestuur bezorgen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zo kan dat advies dan gebruikt worden bij 

het opmaken van het beleidsplan, de meerjarenplanning, … 

• Pablo zal de voorzet geven in augustus om de nota te presenteren. 

 

5. Subsidie voor socio-culturele projecten 

• Aanvraag Markant Bassevelde: culturele uitstap naar Mechelen op 07.06.2018. Besluit =  ontvankelijk. 

• Aanvraag  N.S.B.: bezoek aan museum ‘Ter Freedom’ op 30.06.2018. Besluit =  ontvankelijk. 

• Chris wordt gevraagd om de verenigingen op de hoogte te brengen van deze beslissingen. 

 

6. Vlaanderen Feest! 2018: stand van zaken 

• Strandpaal 28 vzw zal instaan voor het organiseren van de Vlaamse Feestdag op 11 juli 2018. 

• Bij de initiatiefnemers van Vlaanderen Feest! kan promotiemateriaal besteld worden en zij sturen ook 
spontaan materiaal op. 

 

https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxQVRpdXQ1T2pyUHc
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7. Communicatiestrategie voor de cultuurraad 

• Hoe gebruiken wij de gewone en de sociale media? 

• Moet de Cultuurraad een eigen facebookpagina openen zodat verenigingen via dat kanaal hun activiteiten 

kenbaar kunnen maken? 

• We gaan hiermee starten in september en zien wat dat als resultaat geeft. 

 

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

• Marlies zorgt voor een tekst omtrent het subsidiereglement voor socio-culturele projecten. 

• Pablo zorgt voor een tekst omtrent de 11 juli viering. 

 

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

• Er zijn onvoldoende kandidaten voor de Culturele Adviescommissie van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Assenede, waar onder andere gemeenschapscentrum de Bijenkorf valt. Er zal via de Belleman een oproep 
naar kandidaten gedaan worden. 

• Er is vanaf 2019 geen vaste datum/periode meer voor de organisatie van de ‘Week van de Amateurkunsten’. 
Elke gemeente mag zelf het tijdstip bepalen. 

 

10. Rondvraag/varia 

• / 

 

11. Kalender 

vrij 28 september om 14.00 uur  bezoek aan het Tapijt ‘Floris ende Blancefloer’ 

 

12. Voorlopige agenda(punten) volgende bestuursvergadering 

• Datum vastleggen om het tapijt van Floris ende Blancefloer in de loop van september te gaan bezoeken. 

• Wat met een communicatiestrategie voor de cultuurraad? Hoe gebruiken we nieuwe en/of social media? 

Hoe kunnen we als cultuurraad dichter bij de verenigingen komen? Hoe houden we de vinger aan de pols? 

 


