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Verslag bestuursvergadering cultuurraad p. 1 (van 2) 

verslag van de bestuursvergadering van 4 maart 2020 

Aanwezig Robert Boelens, Yvan Schaght, Michel Coene, Pablo Smet, Sandra Bardyn, Ludo Suy en                

Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator) 

Verontschuldigd Peter Audenaert, Chris Van Guyt en Chantal Bobelijn (schepen van cultuur) 

Afwezig / 

Notulist Robert Boelens 

Volgende vergadering Uitgesteld,   gemeenschapscentrum De Bijenkorf 

 

1. Goedkeuren verslag bestuursvergadering van 12 februari 2020 

• Het verslag van 12 februari 2020 wordt goedgekeurd met de bemerking dat het totaal van de 
toegezegde subsidies 6952 euro bedraagt. 

• De gemeente zal enkel de toegezegde 5000 euro betalen. 

• De bijkomend budget van 1000 euro dat de cultuurraad hieraan toevoegt brengt de te verdelen pot op 
een totaal van 6000 euro. 

• Om de toegezegde subsidies te herberekenen zal er 83 % uitbetaald worden. Binnen de maand zullen de 
betalingen gebeuren. 

2. Afspraken en te doen uit vorige vergadering 

• Zie https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxQVRpdXQ1T2pyUHc 

3. Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen 

Strandpaal 28: voorstelling van 14 maart 2020  Concert “Blue Tripin Trio” Ontvankelijk 

Davidsfonds Assenede en Bibliotheek: op 2 april in de Bijenkorf Lezing Dr. Cammu Ontvankelijk 

NSB Boekhoute: bezoek aan Vlissingen op 2 mei 

 

Ontvankelijk 

OKRA Boekhoute: musical Daens  op 9/7 Ontvankelijk 

4. 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. Peter Rameloo is een van de artiesten die gaat optreden. 
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5. Vraag via mail van Hallekin 

Hallekin vraagt om een geluidsopname te maken van ons Asseneeds dialect ten tijde van Diederiek van 
Assenede. 

Vraag om dit project aan te sturen en te realiseren.  Doch dit is onze taak niet. Wij geven adviezen betreffende 

een groot gamma van cultuurwerking. 

Wij moeten ons wel realiseren dat het tapijt van Assenede vroeg of laat op onze agenda gaat komen. 

Wij gaan een advies mogen schrijven aan de gemeente om dit gigantisch tapijt ergens onder te brengen,  

en wel liefst in Assenede. 

6. Adviesvragen omtrent het plaatsen beeld Pim De Rudder en sokkel aan de galerij. 

De vraag van het gemeentebestuur is het volgende: 

 - beschrijving van het gebruikte materiaal  voor het beeld, welk ontwerp. 

 - wij gaan er van uit dat de initiatiefnemers de kosten dragen. 

 - op die wijze zijn zij vrij om zelf een kunstenaar te kiezen. 

 - mag er een sokkel komen? Is dit een meerwaarde om bv. ruilkunst te plaatsen, wie  

   bepaalt dit, voor wie bedoeld. 

7. Adviesvraag omtrent visienota ‘Kunst in Assenede’ 

Wij ontvingen van het gemeentebestuur de adviesvraag 2020/002 “Visienota kunst in Assenede”. 

Het gemeentebestuur vraagt om een werkgroep kunsten op te richten binnen de cultuurraad om  

advies uit te brengen over de visienota.  

Kunnen wij de visie onderschrijven geformuleerd in de visienota? Hebben wij als cultuurraad voldoende 

expertise om een gefundeerd advies te geven zonder specifieke externe   experten te raadplegen? 

Wij menen dat wij als cultuurraad die expertise maar gedeeltelijk in huis hebben  

Wij dienen eerst advies te schrijven over de nota door intern te vergaderen. Wij gaan samenkomen in de  

Bijenkorf op 25/3 om 13 h. en geven dan antwoord aan het gemeentebestuur.  

Wij gaan samenzitten met ons bestuur , de Schepen van Cultuur en de cultuurbeleidscoördinator. 
 

Kalender 

  

woensdag 1 april om 20 uur bestuursvergadering cultuurraad 

woensdag 6 mei om 20 uur bestuursvergadering cultuurraad 

woensdag 3 juni om 20 uur bestuursvergadering cultuurraad 

 

 


