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verslag van de bestuursvergadering op 07.11.2018 

GOEDGEKEURD VERSLAG 

 

Aanwezig 

 

Chris Van Guyt, Michel Coene, Pablo Smet, Robert Boelens, Wilfried Teeuws en Yvan 

Schaght 

Verontschuldigd Ludo Suy, Chantal Bobelijn (schepen van cultuur), Marlies 

Goethals (cultuurbeleidscoördinator) en Peter Audenaert 

Afwezig Annie Detaeye 

Notulist Chris Van Guyt 

Volgende vergadering Woensdag 5 december 2018 om 20 uur 

 

1. Nieuw bestuurslid Peter Audenaert: voorstelling/kennismaking 

Peter is verontschuldigd en dit wordt doorgeschoven naar de volgende bestuursvergadering. 

2. Goedkeuren verslagen bestuursvergaderingen van 12.09.2018 en 03.10.2018 

• Het verslag van 12.09 werd goedgekeurd, zonder opmerkingen of aanvullingen. 

• Het verslag van 03.10 zal de volgende bestuursvergadering ter goedkeuring voorgelegd worden. 

3. Afspraken & te doen uit vorige vergadering: zie overzicht in Google Drive 

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

• Pablo stuurt nog een uitnodiging voor de algemene vergadering. 

• Pablo zet document met betrekking tot de prioriteiten nog op de website. 

• Pablo werkt de Facebook-pagina van de Cultuurraad af. 

• De website is min of meer up-to-date. Pablo vult aan met de nieuwe verslagen. 

4. Nieuw kandidaat-bestuurslid: Johan Eeckhoudt (voorzitter Holebi Spirit) 

• Johan Eeckhoudt stelt zich als volgt kandidaat: 
Bij deze stel ik me graag kandidaat voor het bestuur van de Culturele Raad. Ik heb al heel wat ervaring in 
het organiseren van festiviteiten of activiteiten en zit al 25 jaar in het verenigingsleven, o.a. in bestuur 
hout en bouw, militant ACV-jongeren, Rodekruis vrijwilliger en holebi- en transgenderwerking. Alles is 
begonnen in Lokeren op mijn 17 jaar. Op heden ben ik ook in Assenede actief in het Rode Kruis en werk 
als vrijwilliger bij Aan Z. 

• Procedure. We zien geen bezwaren in deze kandidatuur. Pablo zal hem laten weten dat hij welkom is. 
We zullen hem, evenals Peter Audenaert, voorstellen op de volgende Algemene Vergadering. 

https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxQVRpdXQ1T2pyUHc
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5. Advies omtrent de plaatsbepaling van een beeld ter ere van het garnaalvissersverleden van Boekhoute: stand 

van zaken 

• Ondertussen is er een rondgang gebeurd met Katrien Laenen van de Kunstcel van het departement 
Cultuur, Jeugd en Media. 

• Katrien Laenen zal een advies formuleren dat voorgelegd wordt aan het college van burgemeester en 
schepenen en uiteindelijk ook aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

6. Subsidie voor socioculturele projecten: aanvragen 

Vereniging Activiteit Opmerking 

Davidsfonds Bassevelde Daguitstap naar Leuven Komt in aanmerking. 

Gezinsbond Assenede Voorstelling Joost Van Hyfte Aanvraag voor 2019. 

Geen bezwaren, komt in aanmerking. 

Davidsfonds Bassevelde Junior Journalistenwedstrijd Aanvraag is ontvankelijk. 

Markant Bassevelde Culturele daguitstap Mechelen Als de afrekening er zal zijn zal die meegenomen 
worden. 

• Chris brengt de verenigingen op de hoogte. 

• Er waren op Google Drive twee mappen, een voor aanvragen en een voor afrekeningen. Die twee 
mappen zijn samengevoegd, om het overzicht duidelijker te maken. 

7. Voorbereiding Algemene Vergadering 

• Er wordt een inleiding gegeven over GDPR (AVG). 

• Het nieuwe bestuur moet binnen de zes maanden na start van de nieuwe legislatuur verkozen worden 
door de algemene vergadering. We zullen op de algemene vergadering voorstellen om dat nu al te 
doen, zodat er in januari geen nieuwe algemene vergadering moet samengeroepen worden. 

• Marlies mailde op 05.10 alle verenigingen aangesloten bij de cultuurraad met een ‘save the date’. 

• In de Belleman van december komt een tekst met een algemene oproep voor iedereen. Marlies 
agendeerde deze oproep tevens op de agenda van het overleg met de feestcommissies op 08.11. 

• Lien zal een uiteenzetting doen omtrent het organiseren van evenementen in Assenede. Marlies zal 
haar bijstaan. 

8. 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) 

Wordt op vraag van Marlies verschoven naar de volgende bestuursvergadering. 

9. Nood aan een secretariaat! 

Pablo vraagt om het werk te herverdelen. Komt volgende keer op de agenda. 
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10. Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman 

• Michel heeft heel wat werk gestoken in een mooi artikel voor de Belleman. In de Belleman verschijnt 
een zodanig afgeslankte versie, gans anders geformuleerd. Erg spijtig voor het werk dat Michel erin 
gestoken heeft. Op die manier heeft het geen zin om nog artikels in te sturen. 

o We zouden dat op onze website of op Facebook kunnen zetten. 
o Een gevaar kan zijn dat er te veel activiteiten komen, zodat ons eigen berichten 

ondergesneeuwd raken onder de rest. 

• Marlies heeft in de Belleman van november een oproep voor kandidaten voor de organisatie van 
Vlaanderen Feest! 2019 geplaatst. Ze mailde dit op 5 oktober tevens naar alle verenigingen en postte 
een bericht op facebook op 7 november. 

• Tekst omtrent hernieuwing lidmaatschap in Belleman december 

• Algemene uitnodiging voor Algemene Vergadering 

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

• Marlies paste het formulier ‘Aanvraag lidmaatschap’ aan zodat dit in overeenstemming is met de 
nieuwe GDPR-regelgeving. 

o Er werd een luik toegevoegd in verband met het bijhouden en/of verspreiden van gegevens. 
o Voorlopig werden de contactgegevens van de verenigingen van de website gehaald en staan 

enkel nog de namen van de contactpersonen vermeld. 
o Info van Marlies: contactgegevens verzameld door de overheid kunnen/mogen niet bijgehouden 

worden in the cloud. Deze info komt van de IT-afdeling van de provincie. 

• Marlies bekijkt samen met e communicatiedienst om een formulier met invulmogelijkheid op de 
gemeentelijke website te plaatsen, zodat verenigingen vanaf nu ook online hun lidmaatschap van de 
cultuurraad kunnen vernieuwen. De deadline om het lidmaatschap te vernieuwen is 31.01.2019. 

• Voor de workshop ‘Toerisme van morgen’ worden nog personen gezocht die willen meedenken met 
Sint-Laureins en Toerisme Meetjesland om Assenede toeristisch op de kaart te zetten. 

12. Rondvraag/varia 

Pablo Is naar het overleg geweest rond het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking. Het gaat op 1 
januari 2020 in voege. Het wordt vooral een ‘projectendecreet’ om nieuwe projecten te organiseren. In 
de komende maanden komt er meer concrete invulling. Zodra beschikbaar zal Pablo de PowerPoint 
doorsturen. Het ging er ook om hoe je inwoners kunt laten evolueren van ‘deelnemen’ naar ‘deel 
hebben’ aan cultuur. 

Pablo Wij volgen het advies van de Twee Ambachten om het Molenbergplein ook officieel zo te noemen. 

Michel Op 25 en 26 mei zal er in De Bijenkorf een expositie zijn van schilderijen van Robert Kintziger. Er is 
subsidie van Comeet voorzien. 

Robert 6 juni herdenking van piloot Dhaese op de markt in Assenede. 

13. Kalender 

13 november Om 19.30 uur wegwijsmoment in Bass’Cul (Bassevelde) 

19 november Infomoment Vrijetijdsparticipatie in Bass’Cul (Bassevelde) 

27 november Workshop rond toerisme van morgen in de Bijenkorf (Assenede) 

5 december Bestuursvergadering Cultuurraad in de Bijenkorf (Assenede) 

7 december Cultuurhappening van Comeet in AZ Alma (Eeklo) 

2-6 januari Vlaamse Filmweek in de Bijenkorf (Assenede) 

6 januari Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners aan het gemeentehuis (Assenede) 

 


