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Aanwezig: Pablo Smet (voorzitter Cultuurraad), Alain De Bruyker (Vrienden van den Tseut vzw), Antoine De 

Pape (OKRA Bassevelde), Caroline Roegiest (Ziekenzorg CM Groot Assenede), Chris Van Guyt 

(Davidsfonds Bassevelde), Claudine Simoens (Markant Assenede), Daniël Cornelis (Orde Van De 

Smoutpot), Frank Baete & Robert Boelens (Heemkundig Genootschap 'De Twee Ambachten'), 

Jan De Bock (DDRIX), Johan Eeckhoudt (Holebi Spirit), Kurt Goethals (Gezinsbond Assenede), L. 

Focke (KVLV Vrouwen met vaart Boekhoute), Luk Coene (culinair genootschap ‘De 

Goedgemutsten), Ludo Suy (Lions Club Assenede Diederik), 

Marc De Weweire (Parochiekoor Sint-Petrus / Sint-Martinus Assenede), 

Marnix Willems (Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen), Michel Coene (Vliet vzw), Miek Buysse 

(Creatief Begeleidingscentrum Krekenland & Gehandicaptenwerking Krekenland), Mieke Neyt 

(Davidsfonds Assenede), Sylvie Roegiers (Ouderraad VBS Het Ooievaarsnest Assenede), 

Tilly Lammens (VIVA - SVV Assenede), Wouter Van de Moortele (Koninklijke Harmonie Sint-Cécilia 

Bassevelde vzw), Yvan Schaght (Asseneeds RAMPensemble), Wilfried Teeuws (Onafhankelijke), 

Chantal Bobelyn (Schepen van Cultuur), Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator), Marlies 

Goethals (cultuurbeleidscoördinator vanaf 01.01.2018) 

 

Verontschuldigd: Eddy Moens (Toneelgilde Floris ende Blancefloer), Nicole Perneel (KVLV Assenede), Ronny 

Moerman (Landelijke Gilde Assenede), Lieve Debbaut (Markant Bassevelde), Cecile Steendam 

(OKRA Assenede), Ria Van Hyfte (Femma Assenede) en Annie Cauwels (KVLV Assenede) 

 

Afwezig: Alex Van Wynsberghe (BOU8 vzw), Andrea Haertjens (Nieuwburgkermis), 

Ann Wijngaert (Vriendenkring Ars Musica Projects), Annie De Taeye (KVLV Bassevelde), Arseen De 

Roo (Gezinsbond Oosteeklo), Carine De Muynck (Fanfare Braakmanszonen en Dochters 

Boekhoute), Dirk Gaudissabois (Landelijke Gilde Bassevelde), Emmanuel Lootens (Strandpaal 28 

vzw), Eric De Vuyst (Pasar Assenede), Frank Calle (Jeugdtheater Triangel vzw), 

Frank Van Kerckvoorde (Carnavalsvereniging De Muiletrekkers Assenede), Fredy Serie (Gemengd 

parochiaal zangkoor Bokehoute), Georges Vervack (NSB Boekhoute), Greta Franki (KVLV 

Oosteeklo), Hubert Van Vooren (NSB Oosteeklo), Jarno Calle (Curieus Assenede vzw), 

Kitty Storm (Gezinsbond Boekhoute), Marc De Smet (Hallekin vzw), 

Nicole Lybaert (Femma Bassevelde), Noël Andries (Nieuw Asseneeds Toneel), Pierre Bekaert 

(Bond der Germinalgepensioneerden), Rosette Smeets (Geirnaert nu 'Kunst aan de Grens), 

Sylvain Verheecke (OKRA Oosteeklo), Tony De Boos (Toneelgroep Mensa), 

Wesley Van Kerckvoorde (KWB Boekhoute) 

 

Notulisten: Chris Van Guyt en Robert Boelens 
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1. Welkom 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. 

2. Archiveren voor en door verenigingen  

Uiteenzetting door Martijn Vandenbrouck (gediplomeerd archivaris en verantwoordelijke behoud & beheer bij 

Amsab-ISG) 

3. Voorstelling bestuur en kandidaat-bestuursleden 

Het bestuur bestaat momenteel uit Annie De Taeye (bestuurslid), Chris Van Guyt (notulist), 

Ludo Suy (bestuurslid), Michel Coene (bestuurslid), Modest Van Achte (secretaris en penningmeester), 

Pablo Smet (voorzitter), Robert Boelens (bestuurslid), Wilfried Teeuws (bestuurslid) 

en Yvan Schaght (bestuurslid). 

Er zijn geen nieuwe kandidaat-bestuursleden. 

4. Goedkeuren verslag Algemene Vergadering  15.12.2016 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd; geen opmerkingen. 

5. Stand van zaken van de cultuurraad: aantal leden, financiële middelen, … 

• 46 aangesloten verenigingen, wat een daling is van 6 ten opzichte van vorig jaar. 

• 2 nieuwe verenigingen: Holebi Spirit (Boekhoute) en Bridgeclub Oosteeklo 

• Financiële toestand: € 17.019,81, waarvan € 5.874,27 op de zichtrekening en 11.145,54 op de spaarrekening. 

• Er wordt jaarlijks 1 500 euro bijgelegd voor organisatie Vlaanderen Feest! en dat zal volgend jaar, nadat elke 

deelgemeente aan de beurt gekomen is, geëvalueerd worden. 

• De cultuurraad draagt kosten voor Sabam, Billijke Vergoeding en drukwerk (voor maximaal één tiende van 

het budget = 250 euro) van Vlaanderen Feest! 

6. Overzicht gegeven adviezen van 15.12.2016 tot op heden 

• straatnaamgeving: nieuwe straat aan de Trieststraat (Assenede) 

advies:  advies van Twee Ambachten volgen = Zuivelstraat 

resultaat:  gemeenteraad volgt advies = Zuivelstraat 

• subsidiereglement voor socio-culturele projecten 

advies:  twee bestaande reglementen combineren tot één nieuw reglement 

resultaat:  college volgt advies en nieuw reglement is van toepassing 

• straatnaamgeving: nieuwe straat aan de Noordstraat (Boekhoute) 

advies:  advies van Twee Ambachten volgen = Mouterij 

resultaat:  gemeenteraad volgt advies = Mouterij 

• Poëzietegels in de voetpaden verwerken 

advies:  de cultuurraad staat positief tegenover dit voorstel, maar heeft toch nog wel wat vragen en 

bedenkingen die vooraf best beantwoord worden, met een oproep om vooraf toch deze 

inhoudelijke en praktische vragen te beantwoorden, zodat duidelijk(er) wordt wat dit 

voorstel concreet kan of zal inhouden 

resultaat:  college heeft nog niks concreet beslist 
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7. Overzicht ingediende aanvragen en resultaten voor het subsidiereglement voor socio-culturele projecten in 

de loop van 2017 

Er waren 16 aanvragen waarvan er 15 van 9 verenigingen zijn goedgekeurd. 

- Davidsfonds Assenede, lezing door Sabien Van Dale - verwachte subsidie = € 130,40 

- Davidsfonds Assenede, lezing over Leonard Cohen - verwachte subsidie = € 500 

- Davidsfonds Assenede, filmvertoning ‘Polderfilm’ - verwachte subsidie = afrekening nog niet gekend 

- Davidsfonds Bassevelde, bezoek met gids aan Verbeke Foundation - verwachte subsidie = € 148 

- Davidsfonds Bassevelde, cultuurreis naar Trier - verwachte subsidie = € 500 

- Heemkundig genootschap De Twee Ambachten, Terechtstellung - verwachte subsidie = € 500 

- Nieuw Asseneeds Toneel, Theaterproject - verwachte subsidie = € 500 

- Orde van de Smoutpot, Virkensmoart - verwachte subsidie nog niet gekend 

- Similes Praatcafé Psychose, filmvertoning ‘A Beautiful Mind’ - verwachte subsidie = € 104,80 

- Similes Praatcafé Psychose, lezing ‘Medicatie in de psychiatrie’ Dr. Bob Oranje - verwachte subsidie = 

€ 213,79 

- Strandpaal 28 vzw, concert Lon Eldrige & Steven Troch (USA-BE) - verwachte subsidie = € 155,62 

- Strandpaal 28 vzw, concert Blue Moon Marquee (CAN) - verwachte subsidie = € 175,22 

- Strandpaal 28 vzw, ‘Jazzweekend in de Paal’ - verwachte subsidie = afrekening nog niet gekend 

- Toneelgilde Floris ende Blancefloer, toneelvoorstelling ‘Fritz’ - verwachte subsidie nog niet gekend 

- Vliet vzw, fototentoonstelling ‘Portretten 1880-2016’ - verwachte subsidie = € 500 

De uitbetaling wordt verwacht in februari 2018. 

Enkele belangrijke aspecten van het nieuwe subsidiereglement voor socio-culturele projecten: 

- Dit reglement vervangt de oude reglementen voor subsidie voor gemeenschapsvorming en 

cultuurparticipatie en het reglement voor projectsubsidies. 

- Het project moet voor iedereen toegankelijk zijn. Een activiteit enkel voor leden komt dus niet in 

aanmerking. 

- Spijs en drank komen niet in aanmerking. 

- De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidieerbare kosten, met een maximum van € 500 per project 

en een maximum van € 1.000 per vereniging per jaar. Rekening houdende met het beschikbare budget. 

- Het beschikbare budget is € 6.000 of € 5.000 van de gemeente en € 1.000 van de cultuurraad. 

- Enkel de uitgaven worden in rekening gebracht. Er wordt gevraagd de inkomsten aan te geven, maar dit is 

louter informatief. 

- Het volledige reglement is te raadplegen op de website van de gemeente en op de website van de 

cultuurraad. 

8. Bespreking: ‘Hoe zien we de toekomst van de cultuurraad? Hoe ziet de cultuurraad de toekomst?’ 

Zowel op regionaal vlak (Comeet) als op lokaal vlak (Adviesraden samen sterk) wordt volop nagedacht over de 

toekomst. Bij Comeet zal dit concreet gemaakt worden in een ‘ambitienota’ en in Assenede willen we komen 

tot een prioriteitenlijst, die we aan de toekomstige bestuurders van de gemeente willen meegeven. 

Om niet volledig van een leeg blad te moeten vetrekken, kunnen deze stellingen alvast een goed vertrekpunt 

zijn voor deze bespreking. Indien mogelijk kan het handig zijn dit al eens met de eigen achterban te bespreken. 

6 stellingen: 

1. Cultuur moet bruggen bouwen  verbinding 

2. Cultuur moet toegankelijk zijn  voor elk wat wils, geen eenheidsworst, opstap bieden 

3. Cultuur moet verrijken en verruimen  jezelf verrijken, blik verruimen 



 

verslag Algemene Vergadering gemeentelijke cultuurraad Assenede p. 4 (van 4) 
 

4. Cultuur moet kansen bieden tot zelfontplooiing en participatie  van, voor en door mensen 

5. Cultuur moet divers zijn, zowel in aanbod als in bereik  niet over de hoofden, maar ook niet (te) 

populistisch 

6. Cultuur moet kansen bieden voor zij die durven creatief te experimenteren  out of the box denken, 

ongeplaveide wegen bewandelen 

De vraag wordt gesteld om dit aan te vullen. 

- 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. 

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

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

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

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

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

- Het Uitpas is een succes, er zijn reeds  561 passen uitgereikt.  Het is dank zij het succes van onze  
   culturele verenigingen dat wij een warme en actieve gemeente  zijn. Een  welgemeende dank 
   aan alle vrijwilligers in de diverse verenigingen.  
- Gebruik van de Bijenkorf: er is een nieuw  digitaal reserveringsysteem.  
- Oproep voor de Culturele Adviescommissie voor de Bijenkorf:  er zijn 1 tot 2 bijeenkomsten per jaar. 
   Momenteel zijn er maar 2 leden. 
- Vanaf januari 2018 zal Sofie Van Waes vervangen worden door Marles Goethals. Dank aan Sofie  
  voor acht jaren vlotte samenwerking.       

10. Varia & rondvraag 

- Adviersraden Samen sterk: stand van zaken. 

- Oproep voor de Culturele Adviescommissie van de Bijenkorf ( AGB) 
-Oproep voor Vlaanderen Feest aan de verenigingen van Boekhoute 
- Oproep om het aansluitingsformulier in te vullen voor uw vereniging voor verdere aansluiting 
  bij de Cultuurraad. 
- Vermelding van het niet opnemen van activiteiten in de Belleman van CBK.  

 
 


