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Kasteelstraat 1-3
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09 341 90 88
cultuur@assenede.be

verslag van de bestuursvergadering op 05.12.2018
GOEDGEKEURD VERSLAG
Aanwezig

Verontschuldigd
Afwezig
Notulist
Volgende vergadering
1.

Chris Van Guyt, Johan Eeckhoudt, Ludo Suy, Michel Coene, Pablo Smet,
Peter Audenaert, Robert Boelens, Wilfried Teeuws, Yvan Schaght, Chantal Bobelijn
(schepen van cultuur)
Annie Detaeye, Marlies Goethals (cultuurbeleidscoördinator)
Chris Van Guyt
dinsdag 11 december om 20 uur, algemene vergadering

Nieuwe bestuursleden Peter Audenaert & Johan Eeckhoudt: voorstelling/kennismaking
Peter Audenaert uit Assenede treedt toe tot de Cultuurraad. Hij is kunstenaar en werkzaam bij de
gemeentediensten. Hij treedt toe tot de cultuurraad omdat hij een grote voeling heeft met cultuur.
Het tweede nieuwe bestuurslid is Johan Eeckhoudt uit Boekhoute. Zit hier in naam van de Holibi Spirit. Johan wil
toetreden tot de cultuurraad om contacten te leggen met de andere verenigingen en om te ontdekken wat de
mogelijkheden zijn op vlak van cultuur in Assenede.

2.

Goedkeuren verslagen 48e en 49e bestuursvergadering van 03.10.2018 en 07.11.2018
Beide verslagen worden goedgekeurd.

3.

Afspraken & te doen uit vorige vergadering: zie overzicht in Google Drive
Zie https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxQVRpdXQ1T2pyUHc
Om het verslag niet te lang te maken zetten we het overzicht met ‘afspraken en te doen’ in een apart bestand
op Google Drive. Pablo zal een link naar het bestand doorsturen naar Peter en Johan.

4.

Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen
activiteit

vereniging

beslissing

Concert ‘Hasta Siempre’

Diederik van Assenede vzw

ontvankelijk

Lezing ‘In gesprek met
psychose’

Praatcafé Psychose OostVlaanderen

ontvankelijk

Markant Assenede

Markant mode- en
trendevent

Het is ons niet duidelijk of het gaat om een culturele
dan wel een commerciële activiteit. Chris vraagt
bijkomende uitleg. De beslissing wordt uitgesteld.

Chris laat de beslissing weten aan de verenigingen.
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5.

Voorbereiding Algemene Vergadering: stand van zaken

6.

Bespreking van alle bestaande reglementen, statuten en huishoudelijk reglement in functie van eventuele
updates (zie documenten in bijlage, meegestuurd met deze uitnodiging)
Per vergadering zullen we één reglement bekijken.
Reglement voor de organisatie van de viering van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap/Vlaanderen Feest!
Aanpassingen aan het document worden door Pablo in het document verwerkt.
Motivatie:
-

-

De viering wordt georganiseerd door de Cultuurraad in samenwerking… De cultuurraad organiseert zelf
niets. Daarom wordt de tekst “De cultuurraad is initiatiefnemer”.
Datum: het college heeft uitdrukkelijk gevraagd dat het op 10 of 11 juli zou gebeuren. De
feestcommissies vragen of het niet kan naar de periode van Vlaanderen tussen 1 en 11 juli, zodat het
altijd in een weekend kan vallen. We stellen deze wijziging voor aan het college.
Verzekering: vragen aan Marlies.

Komen later nog aan bod:
•
•
•
7.

Subsidiereglement voor sociaal-culturele projecten
Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede
Huishoudelijk reglement van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede

Nood aan een secretariaat!
Pablo doet een oproep om assistentie te krijgen voor administratieve aangelegenheden.

8.

Voorstel om jongeren aan te trekken, zowel voor de cultuurraad als voor de Bijenkorf
Pablo zal tegen volgende keer een tekst voorzien.
We moeten dat doen samen met de jeugdraad.
Belangrijk om de doelgroep te bepalen.

9.

Waarborg Bass’Cul betaald door cultuurraad, net als bij Bijenkorf?
Pablo laat aan Marlies en aan de financieel directeur weten dat we voor Bass’Cul op dezelfde manier de
waarborg zullen betalen als voor de Bijenkorf.

10. Vraag van Tolerant vzw (Jan Coucquyt)
“Op 26 januari organiseer ik in Boekhoute het jaarlijkse nieuwjaarsetentje van vzw Tolerant. Dat is die
organisatie van de platbodems. 's Namiddags zal er mooi weer zijn en gaat er een gegidste wandeling door langs
de verdwenen Boekhoutse havens. 's Avonds eten de leden van Tolerant in de Kring.
Rond 20u00 geeft Gaffeltuig een optreden met duiding bij de liederen en beeldmateriaal van het maritieme
verleden langs de Schelde, dus ook met beeldmateriaal van Boekhoute.
Het optreden wil ik openstellen voor geïnteresseerden van Boekhoute en omstreken.
Bij deze de vraag of de cultuurdienst zou kunnen helpen bij de promotie?”
Marlies heeft dat besproken met de organisator en zal dat op het college brengen. Niet voor de cultuurraad dus.
11. Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman
Geen voorstellen.
Ludo heeft opmerkingen over de inhoud van de Belleman. Ook Michel had vorige keer al gelijkaardige
opmerkingen.
-

Teksten worden ingekort zonder overleg met de auteur. We begrijpen dat er soms plaatsgebrek is, maar
bij inkorten moet minstens de auteur geraadpleegd worden.
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-

-

-

Er is een onevenwicht tussen sommige artikels. Zo krijgt de lezing van prof. Van Bendegem die een
samenwerking is tussen Davidsfonds Assenede en de bibliotheek een volle pagina terwijl gelijkaardige
activiteiten van de Lions Assenede nauwelijks enkele regels krijgen of veelal helemaal niet vermeld
worden.
Er is steeds de opmerking dat er te weinig plaats is, terwijl sommige sportactiviteiten een foto krijgen
van een dubbele pagina.
Sport krijgt steevast meer ruimte dan cultuur.
Michel schrijft in naam van de cultuurraad een mooi artikel. Dat verschijnt dan ingekort tot een paar
regels in een hoekje tussen de telefoonnummers. Zeer demotiverend. Op die manier is niemand meer
bereid om nog artikels in te leveren.
Er is geen aparte hoofding voor de cultuurdienst / cultuurraad. Hoe kunnen we op die manier mensen
motiveren om deel te namen aan culturele activiteiten?

Als eerste stap zal Pablo een David Vercauteren contacteren voor een informeel gesprek. Mocht dat nog niet
het gewenste resultaat hebben dan zullen we een advies schrijven.
12. Ontslagen
Wilfried heeft bijna de leeftijd van 80 jaar bereikt en vindt het tijd om te stoppen. We bedanken hem voor zijn
jarenlange inzet en geven hem een kleine attentie.
Ook Annie heeft haar ontslag ingediend. Ook voor haar is er een kleine attentie, die Chris bij haar thuis zal
afgeven.
13. Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst
Marlies heeft vier culturele activiteiten doorgestuurd voor opname in de Belleman.
14. Rondvraag/varia
•

Is er een beperking op het aantal jaren dat iemand lid kan zijn van de cultuurraad? Neen, maar het bestuur
van de cultuurraad wordt telkens bij een nieuwe legislatuur van het gemeentebestuur opnieuw
samengesteld.

•

We hebben een tekst gemaakt met onze bezorgdheden en verlangens. We zullen deze tekst bezorgen aan
de nieuwe bestuursploeg.

•

Verwarming an De Bijenkorf: De temperatuur is beter, maar nog steeds te warm. Vooral als je achteraan de
zaal zit.

•

Michel heeft filmpjes gemaakt voor op de website. Hij zal die aan Pablo bezorgen.

•

Chantal: Volgende vrijdag is in AZ Alma een Cultuurhappening, georganiseerd door Comeet.

•

Vraag om over na te denken: kan de cultuurraad meer doen met/voor kunst en kunstenaars?

15. Kalender
11 december om 20 uur

Algemene Vergadering cultuurraad

20 december om 19.30 uur

startmoment Meetjeslandse Meesters in Kunstacademie Eeklo

donderdag 10 januari om 20 uur

bestuursvergadering in de Bijenkorf

woensdag 6 februari om 20 uur

bestuursvergadering in de Bijenkorf

woensdag 13 maart om 20 uur

bestuursvergadering in de Bijenkorf

donderdag 4 april om 20 uur

bestuursvergadering in de Bijenkorf

donderdag 9 mei om 20 uur

bestuursvergadering in de Bijenkorf

woensdag 5 juni om 20 uur

bestuursvergadering in de Bijenkorf
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