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Verslag bestuursvergadering cultuurraad p. 1 (van 3) 

Verslag van de bestuursvergadering van 9 mei 2019 

GOEDGEKEURD VERSLAG 

Aanwezig Chris Van Guyt, Ludo Suy, Michel Coene, Pablo Smet, Peter Audenaert, Chantal Bobelijn 

(schepen van cultuur), Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator) 

Verontschuldigd Johan Eeckhoudt, Robert Boelens 

Afwezig Yvan Schaght 

Notulist Chris Van Guyt 

Volgende vergadering woensdag 5 juni om 20 uur, bestuursvergadering in de Bijenkorf 

 

1. Goedkeuren verslag bestuursvergadering 4 april 2018 

Het verslag wordt goedgekeurd met een vraag van Pablo. 

2de punt: Michel staat nog op de agenda i.v.m. contacteren van de andere gemeenten om het totale budget voor 
cultuur en subsidies in het bijzonder is. Hij zal de vraag opnieuw stellen via Comeet. 

Vraag van Pablo: Van waar komt de vraag om de Kubus van Guy Vanden Branden op te nemen in de 
kunstenroute van AZ Alma. Antwoord van Sofie: Hij moest weg bij Verbeke Foundation en er is samen met Stijn 
Coppejans en met Comeet gezocht naar een oplossing. De kubus is in bruikleen gegeven. Er is ons geen advies 
gevraagd. Waarom niet? Is een fout die gebeurd is, waarvoor de verontschuldigen van Chantal. Het zou nuttig 
zijn om een bordje aan te brengen met vermelding dat het werk in bruikleen gegeven is van Assenede. Assenede 
betaalt de verzekering van € 165 per jaar. 

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. 

Pablo zal het overzicht up-to-date brengen. 

3. Advies omtrent reglement organisatie Vlaanderen Feest! 

We hebben van het gemeentebestuur een schrijven gekregen dat ze ons advies volgen. 

4. Cultuurraad blijft verplicht 

Het is nog altijd verplicht een adviesraad te hebben, maar niet noodzakelijk onder de vorm zoals dat nu is. Meer 
details op antwoord van Sven Gatz. Zie 
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1308138/verslag/1309782. 

https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxQVRpdXQ1T2pyUHc
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1308138/verslag/1309782
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Doordat er een nieuwe legislatuur is zouden we opnieuw moeten verkozen worden. Sofie vraagt het na. Zonder 
tegenbericht nemen we geen actie. 

We zullen actief zoeken naar vrouwen en mensen met een andere etnische achtergrond. Peter zal een 
wervende tekst schrijven. 

5. Op zoek naar de kunst- en archiefstukken van de gemeente Assenede 

Stand van zaken. Chantal heeft een lijst uit de boekhouding van wat tussen 1997 en 2018 aangekocht is. De 
vaandels zitten in de kelder van het OCMW. Chantal heeft lijst opgevraagd van het archief, maar nog niet 
gekregen. 

Michel. Wat met archiefstukken die in het rijksarchief, in het museum van schone kunsten, AMSAB … zitten? 
Volgens Chantal is daar geen lijst van. Dat zou moeten geïnventariseerd worden. Volgens Chantal kan het 
uitgezocht worden. 

Er zou een overkoepelende aanpak moeten komen. Wie kan helpen? Heemkundige kring? Vanuit de 
cultuurdienst wordt gekeken wat het beleid kan zijn. 

Michel wil eraan meewerken. Sofie contacteert de heemkundige kring. 

6. Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen 

vereniging activiteit beslissing 

Evenementencomité In De 
Sperre 

Rommelmarkt Niet aanvaard: 

- Commerciële activiteit; 

- Niet socio-cultureel. 

Mocht er iets extra aan gekoppeld zijn, zoals een 
optreden, dan zou het wel aanvaardbaar zijn. 

Gîrnaertfeesten vzw Gîrnaertfeesten Ontvankelijk. 

KNSB Boekhoute 75 jaar bevrijding Ontvankelijk. 

Markant Bassevelde Robots Ontvankelijk. 

Davidsfonds Bassevelde Havenrondvaart & bezoek 
S.M.A.K. 

Ontvankelijk. 

Chris laat de beslissing weten aan de verenigingen. 

Van Hallekin ontvingen we in 2018 een aanvraag voor de aankoop van banners, die we ontvankelijk verklaard 
hebben, maar we moeten dit nog verder opvolgen in 2019 … Chris zal een verwittiging sturen. 

Het subsidiereglement is aan herziening toe. 

7. Subsidie voor sociaal-culturele projecten: afrekeningen 

vereniging activiteit 

Gezinsbond Assenede Stand-up Comedy met Joost Van Hyfte 

KH St.-Cecilia Bassevelde Rock 'n Harmony The Sequel 

Davidsfonds Bassevelde De Food-archeoloog 

Markant Assenede Mode en trend event 
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8. Vlaanderen Feest! 

Stand van zaken: Sofie. 

9. Prioriteiten cultuur 

Op 8 mei hebben de adviesraden samen gezeten met vertegenwoordigers van het college. 

We hebben al veel tijd gestoken in een advies. Chantal zal als schepen van cultuur opvolgen dat onze 
aanbevelingen opgenomen worden in het beleidsplan van de gemeente. Zij zal hierover elke vergadering 
rapporteren van de cultuurraad. 

De gemeente heeft nu wel een aantal gebouwen voor culturele activiteiten (De Bijenkorf, Bass’Cul …) maar er 
zou dringend moeten geïnvesteerd worden in uitbating. 

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

• We doen een oproep naar meer vrouwelijke leden. 

• 11 juliviering moet ingeleverd worden. Sofie volgt op. 

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

• Kunstwerk in Oosteeklo aan de Aster, boomstronk is verrot en is weggenomen. Beeldhouwer Omer Guillet is 
overleden. Herstelling is niet mogelijk. Is eigendom van de gemeente. In 2003 aangekocht voor 1 000 euro. 

Ons advies: verder laten rotten. 

• Vraag moet er iets nieuws komen, is dat nodig? 

Wij vinden het belangrijk dat dat er eerst een algemene visie komt. 
Als er nieuwe kunstwerken geplaatst worden, kan dan eens aan een lokale kunstenaar zoals Jo Van 
Rijckeghem gedacht worden? 

• Chantal toont foto’s van de kubus. 

12. Rondvraag/varia 

Attentie Marlies: boekenbon van € 50. 

Chris. Heeft een aantal bemerkingen over de Bass’Cul doorgestuurd aan Trees Van Eykeren. Antwoord gekregen 
op alle vragen, met uitzondering van deze met betrekking tot het personeel dat van wacht is. Deze zouden een 
betere opleiding moeten krijgen. 

13. Kalender 

vrijdag 10 mei om 19.30 uur Vernissage expo Robert Kintziger in de Bijenkorf 

woensdag 5 juni om 20 uur Bestuursvergadering in de Bijenkorf 

 


