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Verslag bestuursvergadering cultuurraad p. 1 (van 2) 

Verslag van de bestuursvergadering van 6 februari 2019 

GOEDGEKEURD VERSLAG 

Aanwezig Michel Coene, Pablo Smet, Peter Audenaert, Robert Boelens, Yvan Schaght, Chantal 

Bobelijn (schepen van cultuur), Chris Van Guyt, Marlies Goethals 

(cultuurbeleidscoördinator) en Ludo Suy 

Verontschuldigd Johan Eeckhoudt 

Afwezig / 

Notulist Robert Boelens 

Volgende vergadering woensdag 4 april om 20 uur, bestuursvergadering in de Bijenkorf 

 
1. Goedkeuren verslag bestuursvergadering 10 januari 2019 

Het verslag wordt goedgekeurd, mits vermelding van praktische problemen in Bass’Cul, o.a. de verwarming. 

De problemen worden aangepakt. 

 

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. Financieel verslag 

Na controle zal aan de penningmeester kwijting verleend worden voor het jaar 2018. 

 

4. Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen 

Davidsfonds Bassevelde: De Foodarcheoloog: over de geschiedenis van de voedselbereiding. Voordracht op 

31.01.2019 in Bass’Cul. De aanvraag is ontvankelijk verklaard door de vergadering. 

 

Mode-event van Markant Assenede op 28 februari: de discussie start opnieuw over het al of niet ontvankelijk 

verklaren van dit project. Enkele leden vinden de mogelijkheid om te verkopen een hinderpaal om de 

goedkeuring te geven. Deze vereniging is in feite historisch een groepering van middenstands-vrouwen (wat ze 

ondertussen niet meer is), dus het handeldrijven was een kenmerk. Er zullen standjes zijn om iets te kopen, 

maar dit is onvermijdelijk op een event zoals dit. Na enig overleg wordt beslist dat dit project kan aanvaard 

worden. 

  

https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxQVRpdXQ1T2pyUHc
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5. Lidmaatschap verenigingen: stand van zaken 

Er hebben tot zover 47 verenigingen gereageerd. 

 

6. Reglement viering Vlaanderen Feest! 

Er is een voorstel van de Landelijke Gilde samen met de feestcommissie en de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. 

Een programma en begroting moet ingediend worden vooraleer wij groen licht kunnen geven. 

 

7. Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman 

Geen bijzondere mededelingen. 

 

8. 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. Voorstel: 26 maart om 17 uur of 2 april om 17 uur. 

 

9. Rondvraag/varia 

• Een medewerker van de Palestijnse ambassade wil meer uitleg geven over zijn land. Moeten wij daar op in 

gaan? 

• Stoeptegels 

o De steenkapper in Assenede is met pensioen. 

o Wat moet op de tegels komen? 

o Welke dichters komen in aanmerking? 

• De waarborg voor Bass’Cul van 125 euro is betaald aan het AGB. 

• Het reglement van de Bijenkorf werd herzien. De prijzen werden geïndexeerd. 

 

10. Kalender 

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 

 


