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Verslag bestuursvergadering cultuurraad p. 1 (van 3) 

verslag van de bestuursvergadering van 28 oktober 2020 

Aanwezig Pablo Smet, Chris Van Guyt, Peter Audenaert, Ludo Suy, Yvan Schaght, Chantal Bobelijn 

(schepen van cultuur) en Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator) 

Verontschuldigd Sandra Bardyn, Michel Coene en Robert Boelens 

Afwezig / 

Notulist Chris Van Guyt 

Volgende vergadering woensdag 25 november om 20 uur online of, als de coronamaatregelen het toelaten, in 

de Bijenkorf 

 

1. Goedkeuren verslag vorige bestuursvergadering 

Het verslag van 4 oktober wordt goedgekeurd. 

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

zie https://drive.google.com/file/d/1aQjk0eimqarmQhwQBGwRZsAnmG_ATStb/view?usp=sharing 

Samen zitten met David en Kristof is nog niet gebeurd, en zal, zolang de coronamaatregelen het niet toelaten, 
ook niet gebeuren. Er wordt door het gemeentebestuur een overleg gepland met vertegenwoordigers van alle 
adviesraden, samen met David Vercauteren en Kristof Vereecke, omtrent de werkwijze en gang van zaken voor 
de Belleman. 

3. Adviesvraag omtrent aankoop van email bord ‘Bieren Cruyl Assenede’ 

Gemeentebestuur wil een emaillen bord aankopen van bieren Cruyl. Vraagprijs 1.500 euro. Een dergelijk intact 
bord zou volgens kenners slechts rond de 360 tot 400 euro waard zijn. Het bord is met schade en zou dus 
minder waard zijn. 

Ons advies is negatief. 

- Op basis van de informatie die we hebben is de prijs veel te hoog. 
- We vragen ons af wat de meerwaarde is voor de gemeente om een dergelijk bord te bezitten. 
- Dit kan een precedent zijn voor de gemeente. Wat als iedereen zijn kelder leeghaalt en aanbiedt aan de 

gemeente? Zullen ze dat allemaal aankopen? 
- Het is niet de rol van de gemeente om dat aan te kopen, wel van bijvoorbeeld een heemkundige kring. 
- Het is not done van de eigenaar om dat object aan de gemeente te proberen verkopen. Schenken zou 

een beter alternatief zijn. Zelfs bij schenken stellen we ons de vraag wat de waarde is voor de 
gemeente. Het zou de gemeente ermee belasten om er in de toekomst zorg voor te dragen. 

https://drive.google.com/file/d/1aQjk0eimqarmQhwQBGwRZsAnmG_ATStb/view?usp=sharing
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4. Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen (Chris & Pablo) 

De formulieren van deze aanvragen vind je op Google Drive: 
https://drive.google.com/drive/folders/1MfJ4QpQ7f0S6jZQYJn3jSJWrz0Ox5vpP?usp=sharing) 

Er zijn geen nieuwe aanvragen. 

We vragen Sofie om de aanvragen sneller door te sturen. In sommige gevallen is het voor de vereniging 
noodzakelijk om een antwoord te hebben voor de activiteit doorgaat. 

5. Besteding/verdeling middelen noodfonds: stand van zaken 

Vanuit de overtuiging dat door de impact van COVID-19 bij alle verenigingen hun werking op een laag pitje staat 
of zelfs helemaal stilligt, maar dat er slechts weinig verenigingen zijn die momenteel niet kunnen overleven, 
formuleren we vanuit het bestuur van de cultuurraad volgend voorstel ter besteding van de middelen die 
gemeente Assenede ontvangt vanuit het Noodfonds. 

• Dit voorstel wil zoveel mogelijk streven naar het solidariteitsprincipe, maar door praktische en 
administratieve hindernissen die werden aangehaald zal dit principe in de praktijk jammer genoeg niet ten 
volle kunnen spelen. 

• Het is nodig om de grote pot middelen vooraf te verdelen over de sectoren jeugd, sport en cultuur. Dat kan 
het meest eenvoudig gebeuren op basis van het aantal verenigingen. Op die manier is er een eenvoudige en 
transparante maatstaf hiervoor. 

• Ervan uitgaand dat er geen verenigingen zijn die dreigen kopje onder te gaan willen we vooral inzetten op de 
relance, de doorstart eenmaal deze crisis achter de rug is. Dan zullen de middelen het meest efficiënt kunnen 
ingezet worden. 

• Gederfde inkomsten verrekenen kan onmogelijk op een transparante en objectieve manier, waardoor we 
opteren om deze niet mee in rekening te nemen. 

• Wat sociaal-culturele verenigingen betreft stellen we voor om in de eerste plaats zij die aangesloten zijn bij 
de gemeentelijke cultuurraad toegang te geven tot de extra middelen. Niet-aangesloten verenigingen die tot 
nu toe geen middelen vragen en/of ontvangen van de gemeente komen aldus niet in aanmerking. 

• Het bestaande reglement voor projectsubsidie lijkt ons geschikt om een concrete verdeling van de middelen 
te realiseren. Door de middelen uit het noodfonds toe te voegen aan deze subsidiepot kunnen we meer 
aanvragers meer middelen geven. 

• Het bestaande subsidiereglement zal tijdelijk herschreven worden, zodat nog meer initiatieven in 
aanmerking komen en het nog soepeler kan toegepast worden. 

• Er kan aan het reglement een extra rubriek 'COVID-19-materiaal en -maatregelen' toegevoegd worden, zodat 
kosten die specifiek hiervoor gemaakt worden volledig in rekening kunnen gebracht worden. 

• Wat COVID-19-materiaal en -maatregelen betreft stellen we voor dat de gemeente en/of het AGB een grote 
voorraad materiaal aankoopt en dit ter beschikking stelt van de verenigingen die het nodig hebben. Door 
deze zaken centraal en in grote hoeveelheid aan te kopen zal dit voor iedereen een voordeliger oplossing 
zijn. 

• Op de prijzen en voorwaarden waaraan gemeentelijke en AGB-infrastructuur en materialen ter beschikking 
gesteld worden kan een tijdelijke COVID-19-korting toegepast worden. 

• Door in te zetten op de relance, de doorstart wordt het (opnieuw) organiseren van activiteiten in Assenede 
gestimuleerd en komt dit onrechtstreeks ook de derden die hierbij betrokken zijn en het hardst getroffen zijn 
(artiesten, technici, professionals ...) ten goede. 

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

Geen nieuws voor de Belleman. 

https://drive.google.com/drive/folders/1MfJ4QpQ7f0S6jZQYJn3jSJWrz0Ox5vpP?usp=sharing
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7. Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst (Chantal & Sofie) 

De 11-novemberviering wordt mini-editie. Enkel vier personen aan het monument. 

De gemeente volgt de coronamaatregelen van de die door Vlaanderen en nationaal zijn opgelegd en neemt 
geen extra maatregelen. Bibliotheek werkt op afspraak. 

8. Rondvraag/varia 

Geen items. 

9. Kalender 

De kalender is onder voorbehoud dat er geen andere data zijn die mogelijk zijn voor Peter. 

woensdag 25 november om 20 uur Online* bestuursvergadering cultuurraad 

woensdag 16 december om 20 uur Online* bestuursvergadering cultuurraad 

* Voorlopig online, maar fysiek in de Bijenkorf als de omstandigheden het toelaten. 


