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Verslag van de Algemene Vergadering op 11.12.2018
voorlopig verslag (nog goed te keuren door de AV)
Aanwezig

Piet van Rompu (ABC-Bridge Assenede), Michael Claeys (Asseneeds RAMPensemble), Jan De
Bock (Combo D-Drix), Luk Coene (Culinair genootschap De Goedgemutsten), Bea Van de Velde
(Davidsfonds Assenede), Chris Van Guyt (Davidsfonds Bassevelde), Ria Van Hyfte (Femma
Assenede), Nicole Buyck (Femma Bassevelde), Frank Baete (Heemkundig genootschap De Twee
Ambachten), Alex Vercauteren (Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Bassevelde vzw), Rita De
Craene (KVLV Assenede), Jens De Bruyne (Landelijke Gilde Assenede), Dirk Gaudissabois &
Christian Boterdaele (Landelijke Gilde Bassevelde), Ludo Suy (Lionsclub Assenede Diederik),
Markant Bassevelde, Claudine Simoens (Markant Assenede vzw), Johan Eeckhoudt (Holebi
Spirit), Hubert Van Vooren (NSB Oosteeklo), Cecile Steendam (OKRA Assenede), Anny Casneuf
(OKRA Bassevelde), Daniël Cornelis (Orde van de Smoutpot), Annelore Cornelis (Ouderraad Het
Ooievaarsnest), Eric De Vuyst (Pasar Assenede), Michel Coene (Vliet vzw), Alain De Bruycker
(Vrienden van den Tseut, Oosteeklo), Caroline Roegiest (Ziekenzorg CM Groot-Assenede &
Samana), L. De Korte & P. Neyt (NSB Boekhoute), Michel Coene (Vliet vzw), Patricia Wittevrongel
(Bassevelds evenementencomité ‘In de Sperre’), Krispijn Hautekeete & Eddy Bekaert (Assenede
Vertelt), Lieve Willems (Vriendenkring Ars Musica Projects)
Marlies Goethals (cultuurbeleidscoördinator) en Pablo Smet

Verontschuldigd

Marc De Smet (Hallekin vzw), Marnix Willems (Similes Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen),
OKRA Oosteeklo en Chantal Bobelijn (schepen van cultuur)

Afwezig

Bond der Germinalgepensioneerden, Carnavalsvereniging De Muilentrekkers, Curieus Assenede
vzw, Gehandicaptenwerking Krekenland vzw, Creatief Begeleidingscentrum Krekenland,
Gemengd parochiaal zangkoor Boekhoute, Gezinsbond Assenede, Gezinsbond Oosteeklo vzw,
Gezinsbond Boekhoute, Jeugdtheater Triangel vzw, Koninklijke Fanfare De Braakmanszonen &
dochters Boekhoute, KVLV Bassevelde, KVLV Vrouwen met Vaart Boekhoute, KVLV Oosteeklo,
KWB Boekhoute, Nieuw Asseneeds Toneel, Nieuwburgkermis, Parochiekoor St.-Petrus en St.Martinus Assenede, Strandpaal 28 vzw, BOU8 vzw en Toneelgroep Mensa Oosteeklo

Notulist

Chris Van Guyt

1.

Evenementen organiseren in Assenede
Lien Ysebaert van het evenementenloket van de gemeente Assenede stelt voor: ‘’Evenementen organiseren in
Assenede: wat zijn de verplichtingen, waar hou je best rekening mee, hoe kan je aanvragen?’
Informatie is terug te vinden op pagina https://www.assenede.be/nl/evenementenloket.

2.

Voorstelling huidige bestuursleden
Het dagelijks bestuur telt acht leden: Pablo Smet (voorzitter), Peter Audenaert, Robert Boelens
(penningmeester), Michel Coene, Johan Eeckhoudt, Yvan Schaght, Ludo Suy en Chris Van Guyt.
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In de loop van 2018 hebben Annie De Taeye, Modest Van Achte en Wilfried Teeuws ontslag gegeven en zijn
Peter Audenaert en Johan Eeckhoudt toegetreden.
Meer informatie op pagina http://www.cultuurraadassenede.be/dagelijksbestuur/wie/.
3.

Bekrachtigen nieuw bestuur voor 2019-2024
De cultuurraad wordt bij elke legislatuur van de gemeenteraad herverkozen. Om te vermijden dat we er in
januari een nieuwe Algemene Vergadering moet samengeroepen worden om het nieuwe bestuur te
herverkiezen vraagt Pablo nu al aan de Algemene Vergadering om de samenstelling van het bestuur voor 20192024 te bekrachtigen.
Er zijn geen opmerkingen. We zullen doorgaan met de huidige samenstelling.

4.

Goedkeuren verslag Algemene Vergadering 12.12.2017
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

5.

6.

Stand van zaken van de cultuurraad
•

51 aangesloten verenigingen, tegenover 46 in 2017.

•

4 nieuwe verenigingen: ABC Bridge Assenede, Jeugdtheater Triangel vzw, NEOS Bassevelde en NSB
Boekhoute

•

Financiële toestand: 16 704,03 euro

•

Momenteel wordt jaarlijks 1 500 euro bijgelegd voor de organisatie van Vlaanderen Feest! (11 juli-viering).
Daar bovenop draagt cultuurraad voor maximaal één tiende van het totaalbudget de kosten voor Sabam,
Billijke Vergoeding en drukwerk.

•

Met het subsidiereglement voor sociaal-culturele projecten wordt jaarlijks vanuit de cultuurraad 1 000 euro
bijgelegd bij de subsidiepot van 5 000 euro die het gemeentebestuur hiervoor ter beschikking stelt.

Overzicht gegeven adviezen van 12.12.2017 tot op heden
•

omtrent de verdeling van de subsidies voor sociaal-culturele projecten in 2017
-

•

straatnaamgeving: nieuwe straat aan de Sportstraat (Assenede)
-

•

ADVIES. Voorleggen aan Kunstcel Vlaamse Overheid en Agentschap Onroerend Erfgoed.
RESULTAAT. College volgt advies.

‘Prioriteiten voor cultuur’ (over cultuur aan het toekomstig bestuur 2019-2024)
-

•

ADVIES. Geen organisator in Boekhoute, dus organiseren in Assenede.
RESULTAAT. College volgt advies.

omtrent plaatsbepaling beeld ter ere van het garnaalvissersverleden in Boekhoute
-

•

ADVIES. Advies van Twee Ambachten volgen = Sint-Pietershof.
RESULTAAT. Gemeenteraad volgt advies = Sint-Pietershof.

omtrent de organisatie van Vlaanderen Feest! 2018
-

•

ADVIES. Voorstel tot verdeling op basis van toepassing van het subsidiereglement.
RESULTAAT. Gemeenteraad volgt advies = uitbetaald

ADVIES. Zie verder.
RESULTAAT. Nog geen antwoord ontvangen.

straatnaamgeving: plein aan de Dijkstraat(Assenede)
-

ADVIES. Advies van Twee Ambachten volgen = Molenbergplein.
RESULTAAT. Gemeenteraad volgt advies = Molenbergplein.
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7.

Voorstel wijziging subsidiereglement Vlaanderen Feest! (11 juli viering)
We zullen aan het gemeentebestuur een aantal wijzigingen aan het subsidiereglement Vlaanderen Feest!
voorstellen:

8.

•

Periode van 1 tot en met 11 juli, in plaats van enkel 10 of 11 juli. Op die manier is er altijd de mogelijkheid
om het feest in het weekend te vieren.

•

De cultuurraad is initiatiefnemer, geen organisator.

•

Er is een gedetailleerd draaiboek beschikbaar.

•

De vereniging(en) die wensen te organiseren doen voor 1 januari een schriftelijk voorstel aan cultuurdienst.

•

Er zijn verzekeringen afgesloten via gemeentebestuur. Deze zijn te consulteren op het gemeentehuis.

•

Pas na akkoord van de cultuurdienst kan de organisatie er zeker van zijn dat de kosten door de cultuurraad /
gemeente gedragen zullen worden.

•

De organisator stuurt de afrekening binnen de 30 dagen aan de cultuurraad, die de verdere administratieve
afhandeling doet.

•

In uitzonderlijke gevallen kan de cultuurraad afwijken van het regelement.

•

Deelgemeenten in alfabetische volgorde. Mogelijks beurt overslaan. Als er geen organisator gevonden
wordt in de aan de beurt zijnde deelgemeente, wordt bekeken of er in een andere deelgemeente interesse
is om een activiteit te organiseren.

Overzicht aanvragen en resultaten voor het subsidiereglement voor socio-culturele projecten in 2018
Er zijn in 2018 door 17 verenigingen 25 aanvragen voor subsidie aangevraagd. 22 daarvan zijn geaccepteerd.
In januari, zodra alle afrekeningen binnen zijn, wordt de pot van 6 000 euro verdeeld.

9.

Overzicht bestaande subsidiereglementen voor cultuur in Assenede
De verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor culturele activiteiten:
-

Subsidiereglement voor sociaal-culturele projecten
Reglement voor de organisatie van de viering van de feestdag van de Vlaamse
Gemeenschap/Vlaanderen Feest!

Het ‘Subsidiereglement voor de culturele verenigingen erkend door de gemeentelijke cultuurraad van Assenede’
bestaat nog steeds, maar wordt niet toegepast omdat het gemeentebestuur hier geen budget voor vrijmaakt.
10. Toelichting bij advies ‘Prioriteiten voor cultuur in de volgende legislatuur (2019-2024)’
Aan de nieuwe bestuursploeg van de gemeente hebben we een advies overhand met betrekking tot de
prioriteiten op vlak van cultuur. Het advies handelt over negen onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lokaal cultuurbeleid in transitie
Kiezen voor cultuur
Dicht bij huis en trots naar de buren toe
Voldoende cultuurinfrastructuur en -personeel op maat
Promotie van het cultureel aanbod
Financiële ondersteuning voor culturele actoren en projecten
Bibliotheek en erfgoed
Duurzaamheid in cultuur
Een sterke visie op cultuur.

Deze zitten vervat in zes aanbevelingen:
1. Voorzie voldoende personeel voor cultuur, met specifieke (technische) expertise, zodat de
cultuurinfrastructuur optimaal kan benut en beheerd worden.
2. Verbeter de technische installaties van de Bijenkorf op het vlak van klimaatbeheersing in het gebouw.
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3. Bestem voldoende middelen voor cultuur in het Gemeentefonds, zodat een b(l)oeiende culturele
werking in Assenede gegarandeerd blijft. Zie subsidies voor cultuur als duurzame investeringen die een
belangrijke impact hebben op een leefgemeenschap.
4. Voorzie meer mogelijkheden om de activiteiten van verenigingen bekend te maken en te promoten.
5. Faciliteer een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en (culturele) activiteiten kunnen
ontplooien.
6. Blijf verder inzetten op het lidmaatschap van Assenede binnen Comeet, zodat er blijvend gebruik kan
gemaakt worden van de voordelen hiervan (grensoverschrijdende samenwerking en promotie, collegagroepen voor cultuurbeleidscoördinatoren, programmatoren …)
11. Adviesraden Samen Sterk: stand van zaken
We zoeken met de cultuurraad toenadering tot de andere raden om samen sterker te staan. De volgende
stappen zijn al gezet:
-

Infoavond De Wakkere Burger vzw (mei 2016)

-

Overleg over doelstellingen: betere communicatie onderling, betere communicatie met
gemeentebestuur, krachten bundelen voor communicatie omtrent prioriteiten, adviezen …

-

Overleg over wettelijk kader adviesraden + vormvereisten adviezen.

-

Overleg over centrale e-mailadressen @advass.be + toelichting meerjarenplan (prioritair & algemeen
beleid) + voorstel afsprakennota.

-

Overleg over afwerken afsprakennota + prioriteiten formuleren voor meerjarenplan

-

Overleg over afsprakennota + prioriteitenlijst

-

Overleg over ‘En hoe nu verder?’

Wordt vervolgd …
12. Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst
In de volgende legislatuur zal Chantal Bobelijn schepen van cultuur zijn.
Marlies Goethals, cultuurbeleidscoördinator, brengt de volgende punten aan:
•

UiTPAS Meetjesland: stand van zaken
Er zijn in Assenede 701 gewone pashouders en 210 pashouders met kansentarief. 192 pashouders ruilden in
totaal 712 voordelen. Bij de start hebben 86 mensen van drie verenigingen een gratis pas gekregen.

•

Marlies doet een oproep voor klimaatacties en -activiteiten gedurende de klimaatmaand november 2019.
Meer informatie op https://meetjeslandklimaatgezond.be/.

•

Marlies doet een oproep voor kandidaten voor de culturele adviescommissie AGB. Zich aanmelden kan nog
altijd. Deze adviesraad vergadert minstens één keer per jaar, naar behoefte soms meer. In de Belleman van
januari zal er dienaangaande een artikel verschijnen.

•

Volgend jaar gaat Vlaanderen Feest! 2019 door in Bassevelde. Bij deze een oproep naar de verenigingen uit
Bassevelde om de organisatie van het feest op zich te nemen. De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia zal dat
enkel in overweging nemen als het in het weekend kan.

•

Marlies vraagt om het lidmaatschap bij de cultuurraad vernieuwen via de website of via het invulformulier.
Inschrijven kan via https://www.assenede.be/, doorklikken op het grijze vlak Inschrijven en vervolgens
onderaan de pagina op Schrijf hier in om lid te worden van de Gemeentelijke Cultuurraad. In verband met
AVG (GDPR), en als akkoord, de selectievakjes onderaan de pagina aankruisen.

•

Er zijn heel wat activiteiten in De Bijenkorf:
- elke tweede donderdag dorpscinema;
- op 11 & 12 mei tentoonstelling “Meetjeslandse Meesters”
- Vlaamse Filmweek van 2 tot 6 januari.
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Meer activiteiten op facebookpagina https://www.facebook.com/cultuurhuisdebijenkorf of op de
gemeentelijke website https://www.assenede.be/.
13. Varia & rondvraag
•

Opmerking: het lukt niet om één verslag van de website te downloaden. Je krijgt direct alle verslagen 
Pablo zal het nakijken.

•

Vraag om vanaf de site van de cultuurraad het lidmaatschap te kunnen vernieuwen.  Er zal een link
geplaatst worden.

•

Opmerking: er zijn te weinig mogelijkheden voor verenigingen om promotie te voeren. Zie bijvoorbeeld de
lichtpanelen in Kaprijke.  De cultuurraad heeft de gemeente geadviseerd om dergelijke panelen te
plaatsen, maar de gemeente heeft daar nog geen gevolg aan gegeven.

•

Vraag: kan de cultuurraad de borg betalen voor de verenigingen in de Bass’Cul.  Dat is besproken op de
jongste vergadering van de cultuurraad en zal gebeuren.

•

Vraag van de Harmonie van Bassevelde: Er zijn in Assenede geen mogelijkheden voor jongeren om
muziekopleiding te volgen. De enige mogelijkheid is Ars Musica, wat de harmonie van Bassevelde dan weer
te duur vindt. Dat is een gemis voor de harmonieën/fanfares van de gemeente. Om de continuïteit te
verzekeren moeten we jongeren er kunnen bij betrekken.  De gemeente neemt hier geen actie.

•

Komt er een buitenpodium in Assenede?  De cultuurraad kan de gemeente hier in adviseren.

14. De gemeentelijke cultuurraad van Assenede is te bereiken:
Kasteelstraat 1-3
9960 Assenede
bestuur@cultuurraadassenede.be
t. 0475 297 287
www.cultuurraadassenede.be
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