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Verslag bestuursvergadering cultuurraad p. 1 (van 3) 

Verslag van de bestuursvergadering van 5 juni 2019 

GOEDGEKEURD VERSLAG 

Aanwezig Chris Van Guyt, Ludo Suy, Pablo Smet, Robert Boelens, Yvan Schaght 

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

Verontschuldigd Johan Eeckhoudt, Peter Audenaert, Michel Coene 

Afwezig  

Notulist Chris Van Guyt 

Volgende vergadering 4 september 2019 om 20 uur 

 

1. Goedkeuren verslag bestuursvergadering van 9 mei 2019 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

2. Afspraken en te doen uit vorige vergadering 

Zie overzicht in Google Drive, https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxQVRpdXQ1T2pyUHc. 

Stoeptegels. Het project ligt stil, omdat diegene die de vraag gesteld hebben verwachten dat de cultuurraad / de 
gemeente actie ondernemen. Als eerste stap moet vastgesteld worden of het project haalbaar is. Hoeveel wil de 
gemeente daaraan besteden? Sofie zal de nota’s van Marlies opvissen en voorleggen aan het college. 

3. Vlaanderen Feest! 2019 

Stand van zaken. Aanvraag is ingediend. Het secretariaat heeft de subsidie toegekend. 

4. Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen 

Vereniging Activiteit Beslissing 

Heemkundig genootschap 
De Twee Ambachten 

Herdenking Walter ‘Wally’ Dhaese. Ontvankelijk. 

Hallekin vzw Aankoop banners expo Tapijt van Assenede Aankoop is niet doorgegaan. 

Hallekin vzw Kosten verplaatsing en, huisvesting buitenlandse 
borduursters. 

Past niet in het reglement. 
(*) 

Chris laat dat weten aan de organisator. 

(*) Het project is zeker interessant genoeg om te subsidiëren, maar de vraag past niet in het reglement. 

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

De gemeente heeft de prioriteiten doorgestuurd aan professor Bruggeman van studiebureau Q&A. Zijn 
antwoord wordt niet verwacht voor september. We vinden het belangrijk om hierbij betrokken te blijven. De 
schepen van cultuur zal naar de cultuurraad terugkoppelen. 

Pablo stuurt de algemeen directeur de vraag of alle informatie is doorgestuurd naar prof. Bruggeman. 

6. Nieuwe samenstelling cultuurraad: stand van zaken + te ondernemen actie(s) 

Sofie heeft dat bekeken. De nieuwe samenstelling moet ter kennisgeving gegeven worden aan het college. 

Er is in de Belleman gepubliceerd om lid te worden van de cultuurraad en om zich kandidaat te stellen voor het 
algemeen bestuur. Nieuwe leden kunnen zich voor 1 juli kandidaat stellen. 

Ons voorstel: we baseren ons op de beslissing van de algemene vergadering van december 2018 en laten dit 
bekrachtigen op de eerstvolgende algemene vergadering. Sofie zoekt uit of deze pragmatische aanpak kan.  

7. Wat met busreizen? 

Zie volgende punt. 

8. Subsidiereglement voor sociaal-culturele projecten: update 

Het bestaande reglement voor sociaal-culturele projecten wordt besproken en indien nodig aangepast. Doel is 
om tegen 1 januari 2020 een gewijzigde versie te hebben. We willen ertoe komen dat er zo weinig mogelijk 
discussie is bij het al dan niet ontvankelijk verklaren van aanvragen. 

We nemen het reglement kritisch punt voor punt door. 

• De criteria voor het al dan niet toekennen van subsidies zullen we in twee groepen splitsen: 

o Ontvankelijkheidsvoorwaarden, waar voor 100% moet aan voldaan zijn: 

▪ de aanvraag moet gebeuren door een lid van de gemeentelijke cultuurraad; 

▪ de aanvraag moet voldoen aan de vormvereisten, met gebruikmaking van het 
aanvraagformulier; 

▪ aanvragen moeten uiterlijk 14 kalenderdagen voor de start van het project ingediend worden; 

▪ het moet gaan om duidelijk afgebakende socio-culturele projecten, die in tijd en middelen 
begrensd zijn; 

▪ voor een activiteit die over langere periode loopt (binnen eenzelfde jaar of jaar overschrijdend 
zijn) kan meerdere keren subsidie gevraagd worden op voorwaarde dat er meerdere momenten 
zijn die toegankelijk zijn voor het publiek; 

▪ de vermelding “… op het grondgebied …” vervalt. 

o Beoordelingscriteria 

o het project beantwoordt aan de doelstellingen zoals geformuleerd in dit reglement; 

o Het project is in hoofdzaak gericht op alle bewoners van Assenede, zonder bewoners van 
andere gemeenten uit te sluiten; 

o het project versterkt de samenhang van de lokale gemeenschap, het bevordert samenwerking 
met andere verenigingen, initiatieven en individuen; er worden inspanningen geleverd om 
kansengroepen, andere gemeenschappen, culturen en/of doelgroepen actief bij het project te 
betrekken; 

• De subsidies: 

o De bedragen blijven behouden: 40%, max 500 per activiteit max 1.000 per jaar. 
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o Subsidieerbare kosten en vergoedingen aan sprekers omvatten bijvoorbeeld wel een maaltijd, een 
cadeau onder de vorm van een fles wijn, en hotelkosten voor de spreker. 

o Hotel, eten en drinken van organisatoren of deelnemers zijn niet subsidieerbaar. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om kosten van een receptie. 

o Kosten busvervoer zijn subsidieerbaar, zijn inherent aan de activiteit. Als men met eigen vervoer gaat 
is dat niet subsidieerbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om benzinebonnetjes. 

o De organisator zal moeten aantonen dat het project voor iedereen toegankelijk is en ook voldoende 
bekend gemaakt is bij het brede publiek. Dat laatste kan dan bijvoorbeeld via affiches, Facebook of de 
UiTDatabank. Aan het formulier zullen daarvoor selectievakjes toegevoegd worden. 

o We blijven vragen om het logo van de cultuurraad en de tekst “Met steun van de gemeentelijke 
cultuurraad en gemeente Assenede” te vermelden op de promotie. Dit is geen harde eis, omdat we 
ook weten dat dat niet altijd mogelijk is. De uitgever van een tijdschrift kan dat misschien weglaten of 
op een website is het niet altijd mogelijk. 

• Het puntje 5. De cultuurraad kan om uitzonderlijke redenen … plaatsen we onderaan het formulier, omdat 
het niet enkel slaat op hfst. Subsidieerbare kosten, maar op het ganse reglement. 

• Het aanvraagformulier wordt aangepast: 

o Ook op de achterkant wordt een vakje voorzien om de activiteit (organisator + titel) te vermelden. 

o De tekst “uitgaven” wordt vervangen door “subsidieerbare uitgaven”. Op die manier vermijden dat 
niet-subsidieerbare uitgaven zoals eten en drinken vermeld worden. 

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

In het kader van onze zoektocht naar vrouwen heeft Peter een mooie tekst gemaakt. Mits een kleine aanpassing 
kan die in de Belleman verschijnen. 

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

Sofie en Chantal zullen samenzitten om te kijken waar ze info kunnen halen om de kunstwerken eigendom van 
de gemeente te inventariseren. 

11. Rondvraag/varia 

• Johan Eeckhoudt neemt ontslag uit de cultuurraad. Persoonlijke motieven en te druk bezig met de vereniging 
Holibi Spirit liggen aan de basis. 

• Yvan: geeft uitleg over de Herdenking Walter ‘Wally’ Dhaese. 

• Financieel verslag 2018 goedgekeurd: werkingssubsidie 2019 wordt uitbetaald 

• Pablo heeft een Facebookpagina aangemaakt voor de cultuurraad. Wie zal de taak op zich nemen om hier 
berichtjes op te posten?  

• In de laatste editie van De Belleman was het evenwicht weer ver te zoeken. Een editie met veel foto’s over 
bitter weinig onderwerpen. Waarom krijgt één onderwerp vier bladzijden en worden andere activiteiten 
inkort tot een paar regels. Vb. motortreffen in Bassevelde niet vermeld. Pablo zal een afspraak maken met 
schepen David Vercauteren, verantwoordelijk voor communicatie, om het probleem aan te kaarten. 

12. Kalender 

woensdag 4 september om 20 uur bestuursvergadering cultuurraad 

 


