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Verslag bestuursvergadering cultuurraad p. 1 (van 3) 

verslag van de bestuursvergadering van 22 juli 2020 

Aanwezig Chris Van Guyt, Robert Boelens, Yvan Schaght, Michel Coene, Pablo Smet, Peter Audenaert, Sofie 

Van Waes (cultuurbeleidscoördinator) 

Verontschuldigd Ludo Suy, Chantal Bobelijn (schepen van cultuur) 

Afwezig Sandra Bardyn 

Notulist Chris Van Guyt 

Volgende vergadering  

 

1. Goedkeuren verslag vorige bestuursvergadering van 4 maart 2020 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

2. Afspraken & te doen uit vorige vergadering: zie overzicht in Google Drive 

De link naar het Excel bestand klopt niet (meer). Pablo stuurt een nieuwe link. 

Pablo contacteert David Vercauteren om ergens in september onze bezorgdheden over de (culturele?) inhoud 
van de Belleman te bespreken. 

Er is een vraag over het archiveren, consolideren, conserveren … van kunst- en archiefstukken. 

- Welke stukken heeft de gemeente in haar bezit? Zijn die er nog allemaal? Michel stelt vast dat er op 
oude foto’s en filmfragmenten stukken te zien zijn waarvan we ons afvragen waar die nu zijn. 

- Wat moet er gebeuren met waardevolle stukken in het bezit van verenigingen als die vereniging ooit 
ophoud te bestaan? We denken o.a. aan de collectie van Pim, vzw Vliet. 

- Wat moet er gebeuren met het tapijt? 

Het is van belang dat die stukken opgelijst worden en dat die bewaard blijven. Michel neemt in september de 
draad terug op. 

3. Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen 

Geen nieuwe aanvragen. 

De formulieren van deze aanvragen vind je op Google Drive en dan doorklikken naar cultuurraad Assenede en 
verder subsidieaanvragen, 2020 en Formulieren. 
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4. Adviesvraag college omtrent projectsubsidie voor NAT en andere projecten die niet konden en kunnen 

plaatsvinden door COVID 19-maatregelen 

Gegeven 

• Adviesvraag - zie 3 bijlagen: 
o CR 2020.07.22 - adviesvraag subsidie geannuleerde sociaal-culturele projecten.pdf 
o CR 2020.07.22 - adviesvraag subsidie geannuleerde sociaal-culturele projecten - brief NAT aan 

AGB.pdf 
o CR 2020.07.22 - adviesvraag subsidie geannuleerde sociaal-culturele projecten - bericht AGB 

(Evelien Van Hamme).pdf 

• Info omtrent ‘8-punten plan’ - zie bijlage: 
o CR 2020.07.22 - persbericht De Federatie omtrent 8-punten plan.pdf 

• Info van Comeet omtrent cultuur- en erfgoedsector in coronatijden (rubriek ‘steunmaatregelen’) - zie 
bijlage: 

o CR 2020.07.22 - bericht Comeet omtrent cultuur- en erfgoedsector in coronatijden - 
steunmaatregelen.pdf 

• Info omtrent noodfonds voor lokale verenigingen - zie 4 bijlagen: 
o CR 2020.07.22 - info VLAMO omtrent noodfonds voor lokale verenigingen.pdf 
o CR 2020.07.22 - brief VLAMO omtrent noodfonds voor lokale verenigingen (voorbeeld voor 

muziekverenigingen).pdf 
o CR 2020.07.22 - brief VLAMO omtrent noodfonds voor lokale verenigingen (bijlage voor 

muziekverenigingen).pdf 
o CR 2020.07.22 - overzicht budgetten noodfonds lokale besturen voor cultuur jeugd sport.pdf 

• Info omtrent investeringen van gemeenten in cultuur in  2020-2025 - zie 2 bijlagen: 
o CR 2020.07.22 - persbericht De Federatie omtrent gemeentelijke investeringen in cultuur 2020-

2025.pdf 
o CR 2020.07.22 - investeringen in cultuur 2020-2025 - cijfers per gemeente (Oost-

Vlaanderen).pdf 

Discussie 

Vraag: hoe kunnen we de verenigingen ondersteunen met het geld van het noodfonds? Nieuw overkoepelend 
regelement voor cultuur, sport, jeugd. 

De kosten van de huur van de zaal door het NAT vanaf 13 maart zijn al kwijtgescholden. De huur van voor 13 
maart is niet kwijtgescholden. 

1. Kosten die al gemaakt zijn zouden kunnen vergoed worden. Bijvoorbeeld bouw van een decor voor een 
toneel dat niet is kunnen doorgaan. 

We hebben geen weet van verenigingen die kosten gemaakt hebben voor activiteiten die niet zijn kunnen 
doorgaan met uitzondering van het NAT. 

2. Het bestaande regelement zo soepel mogelijk toepassen. 

Noodfonds voor Assenede = 152.000 euro. 

Verenigingen met vaste kosten, die in principe nooit in aanmerking komen voor de projectsubsidies. Kunnen we 
die verenigingen hun vaste kosten vergoeden? 

3. ‘booster’/doorstartactiviteiten. Een deel van de pot beschikbaar stellen om de werking van de 
ledenverenigingen terug op te starten. Bijvoorbeeld een bloemetje sturen aan de leden. Een feest voor 
de leden? 

4. Gezamenlijke materialen zoals plexi-panelen, dispensers … aan te kopen en in de uitleendienst te 
steken. Pancartes met ‘Houd afstand’ … 

5. Budget bijhouden voor als er terug activiteiten mogelijk zijn en dan een grote relance-activiteit. 

Ons regelement uitbreiden met extra budget voor: 

- Extra budget beschikbaar stellen, als nodig en als het budget van 5000 euro niet voldoende zou zijn. We 
geven nu 5000 euro in plaats van 1000 euro. 
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- Het bestaande subsidiereglement blijft behouden, maar het soort activiteiten uitbreiden met her-
activeren, boost 

- Met terugwerkende kracht. 
- Voor projecten tot en met 31 december 2021. 
- Ook voor individuele kunstenaars. 

Pablo schrijft het voorstel naar Sofie toe. 

5. Adviesvragen omtrent aanpassing regionale samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland en aanpassing 

regionaal reglement UiTPAS Meetjesland 

Adviesvragen - zie 5 bijlagen: 

- CR 2020.07.22 - adviesvragen omtrent aanpassing regionale samenwerkingsovereenkomst UiTPAS 
Meetjesland en aanpassing regionaal reglement UiTPAS Meetjesland.pdf 

- CR 2020.07.22 - vergelijking samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland.pdf 
- CR 2020.07.22 - voorstel samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland vanaf 01.09.2020.pdf 
- CR 2020.07.22 - vergelijking regionaal reglement UiTPAS Meetjesland.pdf 
- CR 2020.07.22 - voorstel regionaal reglement UiTPAS Meetjesland vanaf 01.09.2020 

Ons advies: We zijn akkoord met de voorgestelde wijzigingen. 

6. Vlaanderen Feest! 2020 & 2021: stand van zaken (Sofie) 

2020: De Feestcommissie Boekhoute, de voorziene organisator, liet weten geen kosten gemaakt te hebben. Er 
moet dan ook niets betaald te worden. College betaalt uiteraard geen 1000 euro aan de cultuurraad. 

2021: Feestcommissie Boekhoute stelt zich opnieuw kandidaat. We gaan hier mee akkoord. Sofie laat hen dat 
weten. 

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

Geen artikels om in te sturen. 

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

Stand van zaken afsprakennota adviesraden. Is op 25 maart niet doorgegaan en voorlopig on hold gezet. Moet 
terug opgepikt worden in september. 

Stand van zaken visienota ‘Kunst in Assenede’. Staat ook on hold. 

9. Rondvraag/varia 

Er is een rondvraag voor de naam van een nieuwe straat in Oosteeklo. Wij hebben nog geen vraag ontvangen 
van de gemeente. 

10. Kalender 

woensdag 2 september: vergadering cultuurraad. 


