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Robert Boelens
Volgende vergadering/samenkomst: bestuursvergadering op woensdag 7 november om 20 uur in de Bijenkorf

1.

Goedkeuren verslag van 47ste bestuursvergadering van 12.09.2018
De goedkeuring van dit verslag wordt uitgesteld tot de volgende bestuursvergadering.

2.

Ontslag Modest Van Achte
We nemen afscheid van Modest Van Achte en bedanken hem voor zijn jarenlange inzet voor de Cultuurraad.
Modest blijft vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering voor de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia
Bassevelde.

3.

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

4.

Advies omtrent de plaatsbepaling van een beeld ter ere van het garnaalvissersverleden van Boekhoute
• Het college van burgemeester en schepenen liet weten het advies van de cultuurraad hieromtrent te
volgen.
• De cultuurdienst volgt dit verder op en nam ondertussen op met het Departement Cultuur, Jeugd en Media
(waarnaar de Kunstcel van de Vlaams Bouwmeester ondertussen verhuisde).
• Eenmaal er een definitief voorstel voor de plaatsing is zal de cultuurdienst dit ter goedkeuring voorleggen
aan het Agentschap Onroerend Erfgoed.

5.

Tekst ‘Prioriteiten voor cultuur in de volgende legislatuur’

6.

•

Pablo heeft de tekst voor een laatste maal zo beknopt mogelijk verwerkt tot vier pagina’s. Er wordt
voorgesteld om dit document nu individueel door te zenden naar de nieuwe kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen én later ook nog eens naar het effectief verkozen gemeentebestuur (en
individueel verkozenen) ter bezinning.

•

Het document werd bezorgd aan alle politieke partijen die zich de komende gemeenteraadsverkiezingen
kandidaat stellen: SamenPlus, Anders, Content Assnee, Recht vooruit, AVE en Vlaams Belang.
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•

7.

Davidfonds Bassevelde organiseert voor Groot Assenede voor de leerlingen van 5° en 6° studiejaar ‘Junior
Journalist 2018-2019’. De aanvraag is ontvankelijk.

Bespreking subsidiereglement voor sociaal-culturele projecten: wat met busreizen? Wanneer is een project
toegankelijk voor iedereen? Hoe te bewijzen? … Bespreking + reglement aanpassen (eerst voorleggen aan AV)
•

De bespreking van dit agendapunt wordt doorgeschoven naar een volgende bestuursvergadering.

8.

Poëzietegels: stand van zaken
• Het is de bedoeling enkel dichters van eigen bodem te eren.
• Er werd voorgesteld om een gedicht op tegel te zetten van één vierkante meter. Dit lijkt ons bijzonder
omvangrijk. Er moet ook worden gezien wat de financiële weerslag kan zijn in de begroting. Marlies volgt dit
verder op.
• Ludo, Yvan en Michel gaan Marlies helpen dit verder uit te werken.

9.

Meetjeslandse Meesters: stand van zaken
• Dit is een project van Comeet.
• Er is een selectie gemaakt en iedereen kan en mag aanvullingen suggereren.

10. Nieuw kandidaat bestuurslid: Peter Audenaert
•

Peter Audenaert voldoet aan de voorwaarden en is welkom.

•

Peter is onder meer de tekenaar van de taferelen op het wandtapijt ‘Floris ende Blancefloer’.

11. Als we meer verenigingen willen doen aansluiten bij de cultuurraad, doen we dan best geen mailing naar zij
die geen lid zijn?
•

Dit is een goede suggestie van Ludo.

•

Om te beginnen zullen we een soort advertentie in de Belleman plaatsen. Michel zorgt hiervoor.

12. Voorbereiding Algemene Vergadering op dinsdag 11 december om 19.30 uur
•

Voorstelling bestuur en nieuwe kandidaten:
•

Wat doen wij?

•

Waarom doen we dat?

•

Verslag goedkeuren

•

Stand van zaken en financiële toestand van de cultuurraad

•

Overzicht van de verstrekte adviezen

•

Mededelingen van de cultuurdienst en de schepen van cultuur

•

Varia

13. Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman
•

Advertentie voor nieuwe leden/verenigingen (Michel)

•

Oproep bijwonen Algemene Vergadering (Marlies)

•

Prioriteiten publiceren (Pablo)

•

Oproep voor het inrichten van de 11 juli-viering in 2019, met volgorde als volgt: 2019 in Bassevelde, 2020 in
Boekhoute, 2021 in Oosteeklo, 2022 in Assenede en zo verder (in alfabetische volgorde).

14. Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst
•

Op 5 oktober zullen de scholen krokussen planten aan de Dodendraad i de Braakmanstraat.
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•

De documenten voor de afrekening van Vlaanderen Feest! 2018 werden opgestuurd.

•

Op 5 oktober is er een lezing van professor Distelmans.

•

Op 16 oktober wordt het vernieuwde dorpshuis in Bassevelde ingehuldigd.

15. Rondvraag/varia
•

/

16. Kalender
•

Vrijdag 28 september om 16u: bezoek aan vzw Hallekin met het Tapijt ‘Floris ende Blancefloer’

•

Woensdag 7 november om 20u: bestuursvergadering in de Bijenkorf

•

Dinsdag 11 december om 19.30 uur: Algemene Vergadering cultuurraad in de Bijenkorf

17. Voorlopige agenda(punten) volgende bestuursvergadering
•
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