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Verslag van de bestuursvergadering van 10 januari 2019
GOEDGEKEURD VERSLAG

1.

Aanwezig

Chris Van Guyt, Michel Coene, Pablo Smet, Peter Audenaert, Robert Boelens,
Yvan Schaght en Chantal Bobelijn (schepen van cultuur)

Verontschuldigd

Ludo Suy, Johan Eeckhoudt en Marlies Goethals (cultuurbeleidscoördinator)

Afwezig

/

Notulist

Chris Van Guyt

Volgende vergadering

woensdag 6 februari om 20 uur, bestuursvergadering in de Bijenkorf

Goedkeuren verslag bestuursvergadering 5 december 2018
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2.

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

3.

Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen
activiteit

vereniging

beslissing

Culturele daguitstap
Mechelen

Markant Bassevelde

Markant Bassevelde heeft toch een afrekening
gestuurd.

Bezoek expo tapijt van
Diederik van Assenede

Davidsfonds Bassevelde

Ontvankelijk.

Markant Assenede

Markant mode- en
trendevent

Ontvankelijk maar Chris maakt een opmerking naar
de vereniging om het volgende keer meer cultureel
en minder commercieel te maken, bijvoorbeeld door
studenten mode erbij te betrekken.

Asseneeds
RAMPensemble

Café Chantant

Ontvankelijk.

Chris laat de beslissing weten aan de verenigingen.
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4.

Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur is goedgekeurd op de Algemene Vergadering. We verdelen de taken als volgt:
naam

functie

Peter Audenaert

bestuurslid

Robert Boelens

penningmeester en notulist

Michel Coene

bestuurslid en notulist

Johan Eeckhoudt

bestuurslid

Yvan Schaght

bestuurslid

Pablo Smet

voorzitter

Ludo Suy

bestuurslid

Chris Van Guyt

bestuurslid en notulist

Yvan en Peter willen Pablo bijstaan met administratieve taken.
Er is geen secretaris.

5.

Lidmaatschap verenigingen: stand van zaken
Er hebben tot zover 24 verenigingen gereageerd.
Er is een nieuw lid: Het Bassevelds evenementencomité ‘In de Sperre’.

6.

Bass’Cul
Markant heeft een aantal opmerkingen gemaakt bij het gebruik van de zaal:
opmerking

reactie van de schepen van cultuur

Op de enige avond dat het in december gevroren
heeft was er geen verwarming

De opdracht om de verwarming aan te zetten wordt pas
gegeven als het voorschot betaald is. Door een
communicatiefout is niet doorgegeven dat de betaling
gedaan is.
Chris: Een zeer spijtige zaak om op die manier te
reageren op een administratieve fout.

Er zijn geen instructies over gebruik van de
verlichting, deur, elektrische toestellen, wat en
hoeveel er in welke kast moet liggen …

Er is een werkgroep samengekomen om instructies te
maken.

Op het moment dat er geen verwarming is en er
naar het noodnummer gebeld wordt, is de reactie
van de persoon van dienst dat zij daar niets kan
aan doen.

De persoon van wacht zal een opleiding krijgen over de
Bass’Cul.

Waarborg
Pablo heeft aan Marlies en aan de financieel directeur laten weten dat de cultuurraad de waarborg zal betalen.
Robert zal de betaling doen.
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7.

Reglement viering Vlaanderen Feest!
Bespreking van de aangepaste versie van het reglement voor de organisatie van de viering van de feestdag van
de Vlaamse Gemeenschap/Vlaanderen Feest!
Chris heeft enkele opmerkingen op de tekst, die Pablo er zal in verwerken.
Michel merkt op dat het draaiboek niet meer overeenkomt met het reglement. We zullen eerst het reglement
aanpakken, daarna het draaiboek.
Verzekering: Schade aan materieel is ten laste van de organisatoren.
Er is een voorstel van de Landelijke Gilde voor een mini-concert. Er zijn potentiële kandidaten, maar zonder
duidelijke aanvragen. Pablo vraagt aan de Landelijke Gilde om een voorstel te doen qua inhoud en begroting.

8.

Voorstel om jongeren aan te trekken, zowel voor de cultuurraad als voor de Bijenkorf
Michel vindt dat Pablo het wat te negatief voorstelt als hij zegt dat de jeugd te weinig deelneemt aan de
activiteiten.
Marlies: het moet kansen bieden, geen beperkingen opleggen. We moeten wel zeggen wat kan niet kan.
De eerste stap is dat Pablo de jeugdraad contacteert om te vragen of we eens mogen langskomen. Peter en
Michel zijn geïnteresseerd om mee te gaan.

9.

Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman
Voorstel van Marlies: UiTPAS in de kijker.

10. Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst
Chantal zal met alle diensten waar ze bevoegd voor is eens samen zitten om haar visie voor de volgende zes jaar
voor te stellen.
Het schepencollege staat open voor ons memorandum. Het college wil ons ontvangen om meer duiding te
geven. Wij moeten een paar data voorstellen.
Marlies geeft ons de beste wensen voor het nieuwe jaar.
We hebben 1 050 euro gekregen van Vlaanderen Feest. Die zijn aan ons doorgestort.
Wie en hoe communiceren we naar de verenigingen dat wij de waarborg betalen voor Bass’Cul?
Mogelijke data om samen te zitten met het college: een dinsdag, m.u.v. 15 januari.

11. Rondvraag/varia
De aanwezigheidslijst van de Algemene Vergadering is nog niet volledig overgenomen in het verslag. Chris zal
aanvullen.
Europa https://gdpr.eu/
Michel vraagt wat de status is van de stoeptegels. Hij zal samen met Yvan een steenhouwer contacteren om een
offerte te vragen.
Volgende vergadering op de agenda: financieel verslag 2018.
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12. Kalender
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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