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Verslag van de bestuursvergadering van 4 september 2019
GOEDGEKEURD VERSLAG

1.

Aanwezig

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

Verontschuldigd

Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator)

Afwezig

-

Notulist

Chris Van Guyt

Volgende vergadering

2 oktober om 20 uur

Goedkeuren verslag bestuursvergadering van 5 juni 2019
Foutje: Doel is om tegen 1 januari 2019 2020 …
Het verslag van 5 juni wordt, mits correctie van het jaartal, goedgekeurd.

2.

Afspraken en te doen uit vorige vergadering
Zie overzicht in Google Drive, https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxQVRpdXQ1T2pyUHc.
Inventarisatie kunstwerken. Chantal heeft al een deel van de kunstwerken geïnventariseerd. Volgende maand
werkt ze hieraan verder samen met Sofie.
Naar aanleiding daarvan:
-

3.

Er zijn schilderijen verdwenen zijn uit het oud gemeentehuis. Er is daarvan aangifte gedaan bij de politie.
Op de markt stond een standbeeld van een soldaat van Louis Willems. Waar is dat naartoe?
Er zal bij de Kubus een bordje komen dat hij eigendom is van de gemeente Assenede. Chantal volgt dat
op.
De personen die de eerste aanzet gegeven hebben voor de stoeptegels nemen verder weinig initiatief.
We stellen voor dat Sofie contact met hen opneemt om dit wat concreter te maken.
Pablo blijft de website aanvullen.

Nieuw bestuurslid: Sandra Bardyn
We heten Sandra Bardyn welkom in de cultuurraad. Sandra is woonachtig in Bassevelde. Opleiding audiovisuele
kunsten aan de Erasmushogeschool in Brussel. Was zakelijk leidster van Trefpunt vzw en wil zich nu meer
toespitsen op de lokale cultuur.
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4.

Vlaanderen Feest! 2019
Stand van zaken.
Sofie heeft al een overzicht van de kosten gekregen, maar nog geen betalingsbewijzen. Ze zal er achteraangaan,
want die moeten midden september binnen zijn om subsidies te krijgen.
Viering zelf. Het officiële gedeelte is 20 minuten vroeger begonnen dan voorzien. Daardoor waren de NVA en
Vlaams Belang te laat. Stijn van Hamme (Vlaams Belang) eist nu het ontslag van Chantal. We bekijken hoe we
dergelijke toestand in de toekomst kunnen vermijden. Toevoegen aan het draaiboek? Dan moeten we het
reglement niet aanpassen.

5.

Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen
Vereniging

Activiteit

Beslissing

Evenementencomitee In De Sperre

Koetsentocht

Ontvankelijk (1)

KNSB Boekhoute

100-jarige herdenking herbegraving

Ontvankelijk

Vliet vzw

Uit het filmarchief Assenede

Ontvankelijk

Evenementencomitee In De Sperre

Sneukelfietstocht

Ontvankelijk

Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen

Johanna De Waanzinnige

Ontvankelijk

Heemkundig Genootschap de Twee Ambachten

Vredesfeesten Oosteeklo

Ontvankelijk

Rampensemble

Zomeruitstap

Ontvankelijk

(1) De aanvraag is ontvankelijk, maar met onze opmerking dat het evenement weinig toegankelijk is voor het
grote publiek. We vragen ons ook af of er bij dat voldoende bekend gemaakt is bij dat grote publiek.
Chris laat dat weten aan de organisator.
De formulieren van deze aanvragen vind je op Google Drive https://drive.google.com/open?id=1adO7u4HNs9GAoYMXn8P0QchSOFAxNQs
6.

Prioriteiten cultuur: stand van zaken
Volgens de algemeen directeur zijn onze prioriteiten en aanbevelingen naar de prof gestuurd. De bemerkingen
van de ambtenaren zijn naar hem gestuurd. Alles wat betreft het AGB zit niet in dit plan, zij hebben een aparte
raad van bestuur. Zaken die al lopend zijn, zijn eruit gehaald. Bijvoorbeeld die men elk jaar doet zoals subsidies
toekennen. Anders moet men daar steeds uitleg over geven. Wat nu uitgeschreven is, moet nu nog financieel
uitgewerkt worden door de financiële dienst. Alles moet tegen het einde van het jaar rond zijn.
Nu krijgen we nog geen inzage, pas als alles finaal is. Tot december kunnen we niet anders dan afwachten. Pablo
zal toch de vraag stellen aan het college: we hebben prioriteiten ingediend, het meerjarenplan voor 2020-2025
zit nu in een finale fase, kan men ons informeren over de stand van zaken?
Een extra technieker voor het AGB wordt niet gehonoreerd. Wat Peter nu doet blijft als voorheen.
Onze vrees is dat onze aanbevelingen niet of veel te weinig in aanmerking komen voor het meerjarenplan.

7.

Statuten van de cultuurraad en nieuwe samenstelling cultuurraad
Stand van zaken. Goedgekeurd door de gemeenteraad.
De samenstelling en de statuten van de cultuurraad worden erkend.
Pablo zal een advies sturen aan het college met vermelding dat Sandra erbij gekomen is. Het lidmaatschap van
Sandra zal op de volgende algemene vergadering bekrachtigd worden. We roepen daar geen aparte algemene
vergadering voor samen.
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8.

Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman
Vergeleken met andere gemeenten heeft Assenede een behoorlijk magazine.
We hebben geen artikels voor De Belleman.
Pablo maakt een afspraak met David Vercauteren om het te hebben over de inhoud van de Belleman. Zie vorige
verslagen.

9.

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.
Chantal geeft een stand van zaken wat het voortbestaan van Comeet betreft.

10. Rondvraag/varia
• The Lions nodigen Spreker Stefan Blommaert uit op 22 oktober.
• Ludo. Er wordt links en rechts geopteerd voor een standbeeld van Pim De Rudder. De stichting Pim de
Rudder neemt daar blijkbaar als initiatief in. Kunnen / moeten wij daar iets doen? Moet Pim een standbeeld
hebben? Om over na te denken.
• Yvan. Er is aan het schepencollege gevraagd of er aan de vier standbeelden een Canadese vlag opgehangen
kan worden. Chantal: De bestelbon voor die vlaggen is getekend.
• Peter. Er is onrust bij de bezoekers van Cinema Valentino. Het gerucht gaat dat ze niet meer welkom zouden
zijn in De Bijenkorf. Chantal: De gemeente heeft aan de inrichters gevraagd of ze niet liever teruggaan naar
de Pyramide. De gemeente zou daar een goede beamer voorzien. Dat zou voor de bezoekers allicht beter
zijn, omdat de zaal meer beschikbaar is en ook gezelliger is als men met een kleine groep is.
• Facebookpagina cultuurraad: wie zal de taak op zich nemen om hier berichtjes op te posten?
11. Kalender
woensdag 2 oktober om 20 uur
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