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Verslag bestuursvergadering cultuurraad p. 1 (van 3) 

verslag van de bestuursvergadering van 12 februari 2020 

Aanwezig Robert Boelens, Yvan Schaght, Michel Coene, Pablo Smet, Sandra Bardyn, Chris Van 

Guyt en Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator) 

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

Afwezig / 

Notulist Chris Van Guyt 

Volgende vergadering 4 maart 2020 om 20 uur in gemeenschapscentrum De Bijenkorf 

 

1. Goedkeuren verslag bestuursvergadering van 8 januari 2020 

Het verslag van 8 januari 2020 wordt goedgekeurd. 

Op de verslagen op de website staat telkens “GOEDGEKEURD VERSLAG”. Dat is een overbodige vermelding die 
in het vervolg niet meer hoeft. 

2. Afspraken en te doen uit vorige vergadering 

Zie overzicht in Google Drive. 

Sofie vraagt aan gemeentelijk archivaris waar en bij wie we ons kunnen bevragen omtrent de problematiek van 
archiveren, consolideren, conserveren, …  Er is een archivaris van Welzijnsband Meetjesland langs geweest, 
maar kan ons niet verder helpen met onze vraag. Sofie stelt de vraag nog eens aan Michiel. 

Sofie vraagt Comeet om een overzicht van de verschillende subsidiemogelijkheden voor cultuur.  Comeet is 
daar mee bezig. Daarom schrappen we dat van de lijst van Sofie. 

Pablo breidt de website uit met: alle verslagen, links naar de site van de gemeente, een pagina met de 
verleende subsidies voor gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie en projectsubsidies en voegt 
contactgegevens toe.  De reglementen zouden op de site van de gemeente moeten staan, waar wij naar 
linken. Dat moet nog gebeuren. 

3. Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen 

Assenede Vertelt, De moorden van Beernem op 13/03/2020 Ontvankelijk 

Davidsfonds Bassevelde, Tentoonstelling "Van Eyck Een optische revolutie" in Gent op 
27/03/2020 

Ontvankelijk 

Markant Assenede, Walk on the wild side op 12/02/2020 

 Kosten van spreekster en materiaal. 

Ontvankelijk 
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 Reglement: ten laatste 31 kalenderdagen voor aanvang project. Dit project is slechts 12 
dagen van tevoren ingediend. We laten dit dit jaar slechts één keer toe voor elke 
vereniging. Ik leg het uit. 

Markant Assenede, Bezoek achter de schermen aan AZ ALMA op 10/03/2020 Ontvankelijk 

4. Subsidie voor sociaal-culturele projecten: afrekeningen + verdeling subsidie 

Berekening: 

1. Bij elke ontvankelijk verklaarde activiteit 40% van de subsidieerbare kosten, met een maximum van 
€ 500 per activiteit. 

2. Begrenzen van de subsidie op € 1.000 per vereniging (niet nodig, geen enkele vereniging had recht op 
meer dan € 1.000. 

Resultaat: 

Vereniging Subsidie 

Asseneeds Rampensemble € 508,80 

Assenede Vertelt € 82,00 

Davidsfonds Assenede € 132,80 

Davidsfonds Bassevelde € 994,88 

Diederik Van Assenede € 500,00 

Evenementencomitee In De Sperre € 44,80 

Gezinsbond Assenede € 500,00 

Gîrnaertfeesten vzw € 500,00 

Heemkundig Genootschap de Twee Ambachten € 628,00 

KH St.-Cecilia Bassevelde € 500,00 

KNSB Boekhoute € 860,40 

Markant Assenede € 425,82 

Markant Bassevelde € 564,85 

Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen € 406,60 

Vliet vzw € 303,66 

TOTAAL € 6 952,61 

We stellen de gemeente voor om het bedrag van € 6.952,61 uit te betalen. 

5. Vlaanderen Feest! 2020: stand van zaken 

Vlaanderen Feest! 2020 gaat door in Boekhoute. Het feestcomité van Boekhoute heeft een al programma 
uitgewerkt en ingediend bij de gemeente. Het gaat door op 11 juli in de Riethoek 7. In de namiddag optredens, 
aansluitend fuif met DJ. De kost is nu € 3.120. 

Er had voor 1 januari bij ons een voorstel moeten gebeuren. Dat is vooralsnog niet gebeurd. Sofie heeft het 
programma. Wij geven positief advies. Sofie geeft dat door aan de organisatoren en houdt contact met de 
organisatoren. 
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6. Leader-project “Dorp Dynamiek”: stand van zaken 

De vraag was gesteld of wij meegaan in het Leader-project “Dorp Dynamiek”. Dit project wordt getrokken door 
het Plattelandscentrum. 

Het bestuur van de cultuurraad adviseerde hierin positief, met andere woorden: ingaan op dit aanbod. 

Vanuit de dienst Vrije Tijd was er advies om daar niet op in te gaan. Motivatie: er is geen ruimte/tijd om daarin 
mee te gaan, er worden slechts twee projecten uitgekozen en het project overlapt te veel met het project de 
Wakkere Burger. Het college heeft het advies van de dient Vrije Tijd gevolgd. 

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

Geen berichten. 

Kan er in de Belleman eens een reportage of foto van een toneelvoorstelling? 

De Belleman zou veel meer proactief moeten zijn, en geen reportage van wat er de maand ervoor gebeurd is. 

In de andere gemeenten worden er initiatieven gemeenten. Culturele week, culturele veertiendaagse. Dat geeft 
een uitstraling. Op dit ogenblik is het culturele niveau van Assenede erg laag gezakt. 

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

Er zal nog een adviesvraag komen over een beeld en sokkel voor het huis van Pim De Rudder en voor een beeld 
van Pim zelf. 

9. Rondvraag/varia 

Sandra is een website aan het ontwerpen met alles van cultuur. 

Project Hallekin: opnieuw geëvalueerd en ontvankelijk verklaard. Chris stuurt antwoord naar Marc. 

We hebben € 1.000 gestort aan het gemeentebestuur voor de subsidies van 2019. 

De nieuwe wet van de vzw’s. Belangrijke wijzigingen. We zouden ter gelegenheid van de algemene vergadering 
een spreker ter zake kunnen uitnodigen. De vraag blijft hoeveel van de verenigingen vzw zijn, en dus 
geïnteresseerd. 

Sofie heeft de vernieuwde lidmaatschappen van de Cultuurraad al binnen gekregen, maar nog niet kunnen 
verwerken. Er is daar behoorlijk wat werk aan en volgend jaar zal eerder gekeken worden om dat elektronisch te 
doen, bijvoorbeeld met formulier van Google Docs. 

10. Kalender 

woensdag 4 maart om 20 uur bestuursvergadering cultuurraad in De Bijenkorf 

woensdag 1 april om 20 uur bestuursvergadering cultuurraad 

woensdag 6 mei om 20 uur bestuursvergadering cultuurraad 

woensdag 3 juni om 20 uur bestuursvergadering cultuurraad 

 


