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Verslag van de bestuursvergadering van 4 december 2019
GOEDGEKEURD VERSLAG
Aanwezig

Chris Van Guyt, Robert Boelens, Sandra Bardyn, Yvan Schaght, Michel Coene en Sofie
Van Waes (cultuurbeleidscoördinator)

Verontschuldigd

Pablo Smet en Peter Audenaert

Afwezig

Ludo Suy en Chantal Bobelijn (schepen van cultuur)

Notulist

Chris Van Guyt

Volgende vergadering

4 december om 20 uur

Pablo is afwezig. De vergadering wordt voorgezeten door Robert.
1.

Goedkeuren verslag bestuursvergadering van 2 oktober en 6 november 2019
De verslagen van 2 oktober en 6 november worden goedgekeurd.

2.

Afspraken en te doen uit vorige vergadering
Zie overzicht in Google Drive.
Robert heeft 250 euro overgeschreven naar Harmonie Sint-Cecilia voor hun drukwerk in het kader van
Vlaanderen Feest!
Er is een bordje bij 'De Kubus' geplaatst waarop staat dat dit kunstwerk eigendom is van gemeente Assenede.

3.

Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen
Sofie heeft twee aanvragen, maar heeft die nog niet verwerkt. Sofie kijkt wat er nog binnen gekomen is en dan
zal Chris de organisatoren aansporen om de afrekeningen binnen te sturen.
De formulieren van deze aanvragen vind je op Google Drive De formulieren van deze aanvragen vind je op
Google Drive (Google Drive\cultuurraad Assenede\subsidieaanvragen\2019\Formulieren)

4.

Algemene vergadering
Datum: woensdag 18 december
Rubrieken:
-

spreker: Pablo heeft Christophe Toye, freelance communicatietrainer voor I Like Media, vastgelegd.
Kostprijs 275 euro + 21% btw = 332,75 euro + verplaatsing ±30 euro;
voorstelling bestuur + oproep voor nog extra bestuursleden;
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-

overzicht subsidies; liever voorstelling van de in- en uitgaande bedragen dan van de eindstand van de
rekening;
verandering in het reglement;
overzicht van de bestaande mogelijkheden voor subsidies; Sofie maakt een overzicht;
toelichting bij adviezen aan het gemeentebestuur;
adviesraden samen sterk;
cultuurdienst;
schepen van cultuur
…

Afspraken:
5.

Sofie brengt bonnetjes mee;
Sofie brengt een geactualiseerde ledenlijst mee;
drie mensen achter de bar;
Sofie doet een oproep voor het eerste deel naar iedereen van buiten de cultuurraad.

Prioriteiten cultuur: stand van zaken
De prioritieten voor cultuur zijn besproken in het college, nog niet in de gemeenteraad.

6.

Kunst in Assenede: bespreking visietekst
Vorige maand was er een samenkomst met stichting Pim De Rudder, cultuurraad, Sofie, Pablo. Op basis van de
info heeft Sofie een nota/visietekst opgemaakt die ze op het college zal brengen.
Opmerking van Michel: Er zijn veel grijze muren. Street art zou een oplossing kunnen zijn.
De visietekst wordt door alle aanwezigen goedgekeurd.

7.

10 Art Miles: hoe kunstenaars betrekken?
Zal doorgaan op 17 oktober, de zaterdag van de winterkermis. Per mijl zal een kunstwerk geplaatst worden. Er
hebben al een aantal kunstenaars gemeld dat ze geïnteresseerd zijn. Vooral Asseneedse amateurkunstenaars.
Het is niet de bedoeling dat de kunstwerken na het evenement blijven staan.
De cultuurdienst en de sportdienst zitten mee in de organisatie.
Sofie zal een reglement opstellen.
We maken de bedenking dat kunstwerken op de openbare weg een risico zijn voor diefstal en vandalisme. Daar
zal rekening mee moeten gehouden worden.

8.

Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman
• Oproep voor Vlaanderen Feest!, dat dit jaar doorgaat in Boekhoute.

9.

Nieuws en mededelingen van de cultuurdienst
• De cultuurdienst is verhuisd naar de oude schoolgebouwen naast de sporthal.
• De statuten van Comeet moeten nog goedgekeurd worden en dan kunnen ze doorstarten.
• De inhoud van de Belleman is weer zeer eenzijdig. Er staat quasi niets over cultuur. We verwijzen naar
andere gemeenten, zoals Zelzate die een cultuurmaandbrochure uitgeven. In het centrum van Eeklo, Kaprijke
staan bijvoorbeeld de dynamische borden.
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10. Rondvraag/varia
• Er is een valse e-mail verstuurd in naam van Peter om geld te storten. We moeten voorzichtig zijn.
• Rondvraag van Michel: doel van de cultuurraad is om verenigingen samen te brengen. Kan er coördinatie zijn
tussen de verenigingen zodat er geen twee activiteiten op dezelfde datum doorgaan. We zien geen
praktische manier om dat te realiseren. Er zijn bestaande kanalen zoals UiT in Vlaanderen, en die worden ook
slechts door slechts de helft van de verenigingen ingevuld.
• Een deel van de subsidies zijn naar Vlaanderen gegaan voor bovenlokale projecten, een deel naar het
gemeentefonds. Het is niet duidelijk hoeveel er naar de gemeente is gegaan en wat de gemeente er mee
doet.
• Chris stelt de vraag waarom er in de Bass’Cul moet betaald worden voor opkuis en in De Bijenkorf niet.
Discriminatie van de mensen in Bassevelde?
11. Kalender
Woensdag 18 december om 20 uur

algemene vergadering cultuurraad in De Bijenkorf
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