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Verslag algemene vergadering van 18 december 2019 

(voorlopig verslag ter goedkeuring door AV) 

Aanwezig Agnes Van De Velde (Markant Bassevelde), Alain De Bruyker (vzw Vrienden van Den 

Tseut), Annie Cauwels (KVLV Bassevelde), Antoine De Pape (Okra Bassevelde), Arseen De 

Roo (Gezinsbond Oosteeklo), Bea Van De Velde (Davidsfonds Assenede), Caroline Roegiest 

(Samana Assenede (ziekenzorg) & Markant Assenede), Chris Van Guyt (Davidsfonds 

Bassevelde), Daniël Cornelis (Orde Van De Smoutpot), De Vuyst Eric (Pasar Assenede), Dirk 

Gaudissabois (Landelijke Gilde Bassevelde), Eddy Moens (Floris ende Blancefloer 

(toneelvereniging)), Eric Buysse (Okra Oosteeklo), Frank Baete (Heemkundig genootschap 

'De Twee Ambachten'), Freddy Bekaert (Assenede Vertelt), Hubert Van Vooren (NSB 

Oosteeklo), Isabelle Cocquyt (KVLV Boekhoute), Jan De Bock (DDRIX Latin Sound 

Orchestra), Luk Coene (De Goedgemutsten - Culinair Genootschap), Marc De Weweire 

(Parochiekoor Sint-Petrus en Sint-Martinus Assenede), Michel Coene (Vliet vzw), Pablo 

Smet, Peter Weterings (vzw Vrienden van Den Tseut), Rita De Craene (KVLV Assenede), 

Robert Boelens, Ronny Moerman (Landelijke Gilde Assenede), Sandra Bardyn Wilfried Van 

Den Bunder (Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen), Wouter Vande Moortele (Koninklijke 

Harmonie Sint-Cecilia), Yvan Schaght (Asseneeds RAMPensemble) 

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

Verontschuldigd Claudine Simoens (Markant), Cecile Steendam (Okra Assenede), Kurt Goethals 

(Gezinsbond Assenede), Marc De Smet (vzw Hallekin), Mieke Buysse (Creatief 

Begeleidingscentrum Krekenland), Peter Audenaert, Piet Van Rompu (ABC bridge) 

Afwezig Andrea Haertjens (Nieuwburg Kermis), Annelore Cornelis (Ouderraad Het Ooievaarsnest), 

Carine De Muynck (Gîrnaertfeesten vzw ), Carine De Muynck (Koninklijke fanfare de 

Braakmanszonen en dochters), Emmanuel Lootens (Strandpaal 28 vzw), Frank Calle 

(Nieuw Asseneeds Toneel (NAT)), Greta Franki (KVLV Oosteeklo), Jarno Calle (Jeugdtheater 

Triangel), Johan Eeckhoudt (Holebi Spirit), Lieve Willems (Vriendenkring Ars Musica 

Projects), Lieven Rummens (Bridgeclub Oosteeklo), Luc Meyvaert (NSB Boekhoute), Ludo 

Suy (Lions Club Assenede Diederik), Marianne Haemelinck (NEOS Bassevelde), Nicole 

Buyck (Femma Bassevelde), Patricia Wittevrongel (Bassevelds evenementencomité 'In De 

Sperre'), Pierre Bekaert (Germinalgepensioneerden), Ria Van Hyfte (Femma Assenede), 

Tilly Lammens (Viva SVV Assenede), Wesley Van Kerckvoorde (KWB Boekhoute) 

Notulist Chris Van Guyt 
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1. Efficiënt gebruik van sociale media door verenigingen (met focus op facebook) 

Christophe Toye (freelancecommunicatietrainer voor I Like Media | https://www.ilikemedia.be/) was onze gids 
had het over: 

• Sociale media: vanwaar komt het, wat is het en voor wie, hoe evolueert het? 

• Zowel Facebook, Instagram als LinkedIn werken met een algoritme: wat is dat precies en hoe speel je daarop 
in?  

• Wat zijn voor- en nadelen en wat is het belang voor cultuurverenigingen? 

• Concrete tips om keuzes te maken, samen te werken, je bereik en je impact te vergroten. 

2. Voorstelling huidige bestuursleden 

Pablo Smet (voorzitter) Chris Van Guyt (bestuurslid) Ludo Suy (bestuurslid) 

Michel Coene (bestuurslid) Peter Audenaert (bestuurslid) Robert Boelens (bestuurslid) 

Sandra Bardyn (bestuurslid) Yvan Schaght (bestuurslid) 

3. Bekrachtigen nieuw bestuur voor 2019-2024 

Het nieuwe bestuur wordt unaniem aanvaard door de vergadering. 

4. Goedkeuren verslag Algemene Vergadering van 11 december 2018 

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de AV van 11 december 2018. Unaniem goedgekeurd. 

5. Stand van zaken van de cultuurraad 

52 aangesloten verenigingen (76 in 2013, 46 in 2014, 50 in 2015, 52 in 2016, 46 in 2017 en 51 in 2018). 

Een nieuwe vereniging: Assenede Vertelt! 

Acht bestuursleden (penningmeester Robert, notulisten Chris, Robert en Michel & voorzitter Pablo) 

Momenteel wordt jaarlijks € 1.500 bijgelegd voor organisatie Vlaanderen Feest! Daar bovenop draagt 
cultuurraad kosten voor Sabam, Billijke Vergoeding en drukwerk (voor maximaal één tiende van het 
totaalbudget = 250 euro) 

Middels het subsidiereglement voor sociaal-culturele projecten wordt jaarlijks vanuit de cultuurraad 1.000 euro 
bijgelegd boven op de subsidiepot van 5.000 euro die het gemeentebestuur hiervoor ter beschikking stelt. 

In januari zal nog eens gevraagd worden om het lidmaatschap te bevestigen. 

6. Overzicht gegeven adviezen van 11 december 2018 tot op heden 

• Aanpassing van het subsidiereglement voor de organisatie van de viering van Vlaanderen Feest! 

ADVIES. Voorstel om het reglement duidelijker en soepeler te maken, zodat er vlotter organisatoren 
gevonden kunnen worden, inclusief uitbreiding periode naar 1 tot en met 11 juli 

RESULTAAT. Het college en de gemeenteraad volgen het advies. 

• Samenstelling van het bestuur van de cultuurraad voor de periode 2019-2024. 

ADVIES. De samenstelling bestuur wordt meegedeeld. 

RESULTAAT. Het college volgt het advies. 

https://www.ilikemedia.be/
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• Verdeling van de subsidies voor sociaal-culturele projecten in 2018. 

ADVIES. Voorstel om de subsidiepot te verdelen op basis van het beschikbare budget van € 6.000. 

RESULTAAT. Het college volgt het advies. 

• Aanpassing van het subsidiereglement voor sociaal-culturele projecten. 

ADVIES. Voorstel om het subsidiereglement voor sociaal-culturele projecten aan te passen zodat er 
minder onduidelijkheden zijn bij het ontvankelijk verklaren van projecten en de subsidieerbare 
kosten. 

RESULTAAT. Het college volgt het advies en wordt in december voorgelegd aan de gemeenteraad. 

• Prioriteiten en aanbevelingen voor cultuur in het meerjarenplan 2020-2025. 

ADVIES. Vraag om bij de opmaak van het meerjarenplan voor 2020-2025 expliciet aandacht en 
middelen voor cultuur in te schrijven, op basis een door ons voorgelegd document. 

RESULTAAT. Het college nam kennis van deze prioriteiten en aanbevelingen. 

7. Toelichting bij wijziging aanpassing subsidiereglement voor sociaal-culturele projecten 

Zie reglement. 

8. Overzicht aanvragen en resultaten voor het subsidiereglement voor socio-culturele projecten in 2019 

27 aanvragen door 16 verenigingen, waarvan 24 goedgekeurd: 

• Lezing ‘De Food-archeoloog’ (Davidsfonds Bassevelde) 

• Stand-up comedy met Joost Van Hyfte (Gezinsbond Assenede) 

• Café Chantant (Asseneeds RAMPensemble) 

• Concert ‘Rock ’n Harmony - The Sequel’ (Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Bassevelde) 

• Mode- & trendevent (Markant Assenede) 

• Café chantant ter gelegenheid van Internationale vrouwendag (Markant Bassevelde) 

• Getuigenis ‘Iran anders gezien’ (Markant Bassevelde) 

• Havenrondvaart & bezoek S.M.A.K. (Davidsfonds Bassevelde) 

• Lezing ‘Gebruik van robots in het operatiekwartier’ (Markant Bassevelde) 

• Herdenking Walter ‘Wally’ Dhaese (Heemkundig Genootschap de Twee Ambachten) 

• Koetsentocht (Evenementencomitee ‘In De Sperre’) 

• Zomeruitstap met bezoek aan de stormkering op eiland Neeltje-Jans (Asseneeds RAMPensemble) 

• Vredesfeesten Oosteeklo (Heemkundig Genootschap de Twee Ambachten) 

• Sneukelfietstocht (Evenementencomitee ‘In De Sperre’) 

• Lezing ‘Johanna de Waanzinnige’ (Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen) 

• Gîrnaertfeesten (Gîrnaertfeesten vzw) 

• Filmvertoningen ‘Uit het filmarchief Assenede’ (Vliet vzw) 

• Dansinitiatie Latin (Diederik Van Assenede) 

• Reis naar de champagnestreek (Davidsfonds Bassevelde) 

• Lezing ‘Rouwen mag’ (Markant Bassevelde) 

• Uitstap naar de musical ’40-45’ (KNSB Boekhoute) 



Verslag bestuursvergadering cultuurraad p. 4 (van 5) 

• Reconstructie ‘100-jarige herdenking herbegraving gefusilleerden Boekhoute’ (KNSB Boekhoute) 

• Lezing ‘Allemaal Beestjes: het geheim van de darmflora, beetje bij beetje ontrafeld’ (Markant Assenede) 

• Filmavond ‘Een oogje op Assenede 1990’ (Davidsfonds Assenede) 

• Lezing ‘Onze bevrijding door de Canadezen’ (Assenede Vertelt!) 

9. Overzicht bestaande subsidiereglementen voor cultuur in Assenede 

• Subsidiereglement voor sociaal-culturele projecten 

• Reglement voor de organisatie van de viering van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap/Vlaanderen 
Feest! 

• Subsidiereglement voor de culturele verenigingen erkend door de gemeentelijke cultuurraad van Assenede 

10. Toelichting bij advies ‘Prioriteiten voor cultuur in de volgende legislatuur (2019-2024)’ 

Zes conclusies en aanbevelingen aan het nieuwe gemeentebestuur: 

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. 

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, collega-
groepen voor cultuurbeleidscoördinatoren, programmatoren, …) 

11. Adviesraden Samen Sterk: stand van zaken 

Ondertekening afsprakennota tussen gemeentebestuur en alle adviesorganen. 

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

Chantal Bobelijn, schepen van cultuur, geeft en overzicht van activiteiten georganiseerd door de cultuurdienst. 

Jaarlijks: 

• Programmatie van schoolvoorstellingen 

• Familiefilmfestival, Vlaamse Filmpjes en maandelijks een filmvoorstelling; 

• Week van de Amateurkunsten 

• Tot 2013 een platenbeurs 

• Vrijwilligersfeest 

2014. Llerarendag in Boekhoute, open dag, kinderkunstenfestival. 

2015. Opstart vrijetijdsparticipatie, project stroatluüebers, Lokale Helden. 

2016. Start UiTPAS. 

2017. Thuis voor een Beeld. 

2018. Krokussen langs de Dodendraad, Muzikale brunch. 
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2019. Brainstormsessie rond kunsten om tot een visietekst te komen. 

Sofie Van Waes, cultuurbeleidscoördinator: 

• Vraag om het lidmaatschap van de cultuurraad voor 2020 te bevestigen. 

• Er is een vernieuwd aanvraagformulier voor projectsubsidie. 

13. Varia & rondvraag 

• OPMERKING. De inspanningen voor cultuur van de gemeente gaan in verhouding meer naar de 
deelgemeente Assenede dan naar de andere deelgemeenten.  Chantal Bobelijn reageert door te stellen dat 
de gemeente ook de Gîrnaertfeesten in Boekhoute en Vredefeesten in Oosteeklo ondersteunt. 

• VRAAG. Wanneer komt een project in aanmerking voor subsidies van de Cultuurraad?  Zie reglement. 

• VRAAG. Hoe kunnen de verenigingen de kalender van de andere verenigingen kennen?  Er is hier geen 
pasklaar antwoord. In principe via de kalender van UiT in Vlaanderen, maar slechts de helft van de 
verenigingen zet daar zijn activiteiten op. 

• VRAAG. Hoe worden dubbele boekingen van de zaal vermeden?  Het systeem laat geen dubbele boekingen 
toe. Zodra iemand de zaal boekt is het voor andere niet meer mogelijk om te boeken. 

• VRAAG. Hoe kunnen jongeren betrokken worden bij cultuur en hoe kunnen ze naar de Bijenkorf “gelokt” 
worden. 

 De cultuurraad heeft contact gezocht met de jeugdraad. 

 Zorg voor een jeugdhuis; dat is er nu in geen enkele deelgemeente. 

 De jeugd doet wel activiteiten, maar op een andere manier. Niet via cultuurverenigingen. We moeten 
leren leven met hun manier van deelnemen aan cultuur. 

• OPMERKING. De uitnodigingen voor de AV zijn niet of te laat toegekomen.  We noteren ontbrekende e-
mailadressen. 


