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Verslag bestuursvergadering cultuurraad p. 1 (van 3) 

Verslag van de bestuursvergadering van 6 november 2019 

GOEDGEKEURD VERSLAG 

Aanwezig Chris Van Guyt, Pablo Smet, Robert Boelens, Sandra Bardyn, Yvan Schaght en 

Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator) 

Verontschuldigd Chantal Bobelijn (schepen van cultuur), Ludo Suy, Michel Coene en Peter Audenaert 

Afwezig - 

Notulist Chris Van Guyt 

Volgende vergadering 4 december om 20 uur 

 

1. Goedkeuren verslag bestuursvergadering van 2 oktober 2019 

Het verslag van 2 oktober wordt doorgestuurd per e-mail, te volgen door opmerkingen en goedkeuren per e-
mail. 

2. Afspraken en te doen uit vorige vergadering 

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

Stoeptegels. Nog geen vooruitgang. 

Bordje bij de kubus. Sofie is er mee bezig. 

Pablo zal David Vercauteren aanspreken over de inhoud van De Belleman: 

- Mag geen activiteitenverslag zijn. 
- Is voor erg jonge en oudere mensen, niet voor de groep ertussen. 
- Onevenwicht tussen sommige artikels: gelijkwaardige artikels krijgen soms slechts één lijntje en andere 

vier bladzijden. 
- De artikels van het GROS verschijnen stelselmatig niet. 

Inventaris kunstwerken: 

- Er is een PV gemaakt van de verdwenen stukken. 
- Sofie is al een heel end met de inventarisatie, ze zal volgende keer verslag uitbrengen. 

Comeet. Maldegem heeft beslist om eruit te stappen. Bijgevolg stopt Comeet. Ze zouden in januari 
heropstarten. Om niet tot dat scenario te komen is er een wijziging van de statuten zodat er kan doorgestart 
worden. Juridische vorm is ‘projectvereniging’. 

  

https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxQVRpdXQ1T2pyUHc
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3. Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen 

Vereniging Activiteit Beslissing 

Davidsfonds Bassevelde Cultuurreis naar de champagnestreek Ontvankelijk (1) 

Markant Assenede Lezing ‘Allemaal Beestjes’ Ontvankelijk 

Vliet vzw Filmgala ‘Naar onze Jeugd’ Ontvankelijk 

Assenede vertelt Onze bevrijding door de Canadezen Ontvankelijk 

(1) Te laat ingediend. Volgend jaar zullen we daar strikter op toezien. 

Chris laat dat weten aan de organisator. 

De formulieren van deze aanvragen vind je op Google Drive https://drive.google.com/open?id=1adO7u-
4HNs9GAoYMXn8P0QchSOFAxNQs 

4. Algemene vergadering 

Rubrieken: 

- Voorstelling bestuur 
- Overzicht subsidies 
- Verandering in het reglement 
- Spreker: Pablo polst Mediaraven voor een lezing over multimedia. 
- … 
- Datum: woensdag 18 december 

5. Prioriteiten cultuur: stand van zaken 

We hebben al een aantal keer advies gegeven. We verwachten dat Chantal daar volgende vergadering meer 
uitleg zal over geven. 

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

Sofie zet de Algemene Vergadering in de Belleman. Pablo probeert zo snel mogelijk iemand van Mediaraven te 
pakken te krijgen, zodat dat mee kan in de mededeling. 

7. Nieuws en mededelingen van de cultuurdienst 

De harmonie heeft € 2.000 gekregen voor Vlaanderen Feest! Ze vragen of ze nog subsidie kunnen krijgen voor 
drukwerk. Ze krijgen daar nog € 250 voor (10% van € 2.500). Robert zal dat storten. 

Er lopen een aantal projecten: 

• Het idee speelt om op de zaterdag van de kermis een Ten Miles te organiseren met onderweg elke mijl een 
kunstwerk. Het moet een belevingsloop worden. 

• Men wil een “casco”-systeem op poten zetten om kleinschalige activiteiten mogelijk te maken. Met een 
eenvoudige melding zou alle regelgeving in orde zijn. 

• Ambassadeurschap: samenwerking met Kaprijke en Sint-Laureins. 

Andere: 

• Er is veel film in de Bijenkorf. 

https://drive.google.com/open?id=1adO7u-4HNs9GAoYMXn8P0QchSOFAxNQs
https://drive.google.com/open?id=1adO7u-4HNs9GAoYMXn8P0QchSOFAxNQs
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8. Rondvraag/varia 

• De printer van de cultuurraad, die nu bij Robert staat is defect. Robert mag een nieuwe kopen van max. 
ongeveer € 150. 

9. Kalender 

Woensdag 4 december om 20 uur bestuursvergadering cultuurraad 

Woensdag 18 december om 20 uur algemene vergadering cultuurraad 

 


