p/a cultuurdienst
Kasteelstraat 1-3
9960 Assenede
09 341 90 88
cultuur@assenede.be

verslag van de bestuursvergadering van 25 november 2020

1.

Aanwezig

Pablo Smet, Chris Van Guyt, Peter Audenaert, Ludo Suy, Yvan Schaght, Robert Boelens,
Chantal Bobelijn (schepen van cultuur) en Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator)

Verontschuldigd

Michel Coene

Afwezig

Sandra Bardyn

Notulist

Chris Van Guyt

Volgende vergadering

woensdag 16 december rond 20.30 uur online (aansluitend op de Algemene
Vergadering)

Goedkeuren verslag vorige bestuursvergadering
Het verslag van 28 oktober wordt goedgekeurd.

2.

Afspraken & te doen uit vorige vergadering: zie overzicht in Google Drive
Geen wijzigingen aan het document
https://drive.google.com/file/d/1aQjk0eimqarmQhwQBGwRZsAnmG_ATStb/view?usp=sharing

3.

Besteding/verdeling middelen noodfonds: stand van zaken
Er zijn al drie overlegmomenten geweest. Vlaams Belang Assenede en CD&V Assenede hebben een voorstel
gedaan. Er is nu een voorstel van een regelement gedaan hoe de verdeling kan gebeuren. Er is nu een “Voorstel
reglement noodfonds” op het college geweest.
Het is moeilijk verschillende verenigingen op dezelfde manier te subsidiëren. Jeugdverenigingen doen
bijvoorbeeld een paar grote activiteiten zoals bloemenverkoop, organiseren van een fuif… waarmee ze hun
andere activiteiten financieren. Bij cultuurverenigingen daarentegen is elke activiteit min of meer zelf
bedruipend. Sportverenigingen hebben vaste kosten zoals huur van een zaal, terwijl de meeste
cultuurverenigingen die niet hebben.
We gaan er van uit dat er weinig of geen verenigingen zijn die in financiële moeilijkheden zitten. Daarom is ons
uitgangspunt dat de subsidies vooral naar de relance moeten gaan en minder naar de onmiddellijke
ondersteuning.
Enkel de verenigingen aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad komen in aanmerking. Dit vanuit het
principe dat het geld moet gaan naar verenigingen die zich engageren, ook als er geen geld te rapen valt. Stel
dat niet-aangesloten verenigingen nieuwe initiatieven willen ontwikkelen, dan kunnen ze samenwerken met
een aangesloten vereniging die dan wel subsidie kan krijgen.
Gederfde inkomsten moeten niet in aanmerking genomen worden. Deze staan dikwijls niet in verhouding tot
gederfde verliezen. Gederfde inkomsten zijn trouwens niet in te schatten. Men zou kunnen kijken naar de
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inkomsten van het jaar ervoor, maar wat met verenigingen die het jaar ervoor een uitzonderlijk grote activiteit
hadden of net een jaartje hebben overgeslagen.
Voor amateurkunstenaars zal het moeilijk zijn om subsidies aan te vragen. Het gaat ofwel om niet-officiële
activiteiten, waarvoor ook geen officiële documenten bestaan. Activiteiten die “in het zwart” betaald zijn
kunnen we niet subsidiëren. Ofwel gaat het om officiële activiteiten, waardoor het beroepsinkomsten zijn en die
dus buiten deze subsidie vallen.
We adviseren ook om het reglement voldoende bekend te maken via sociale media, de Belleman…
Er moeten dringend simulaties gebeuren, zodat men een idee krijgt van de verdeling van de budgetten.
Pablo giet dit zo snel mogelijk een advies.
4.

Adviesvraag omtrent aankoop van email bord ‘Bieren Cruyl Assenede’
De gemeente heeft ons advies gevolgd.

5.

Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen (Chris & Pablo)
Theatervoorstellingen 'Sassafras' (Nieuw Asseneeds Toneel / 13.03.2020 en volgende)
Zal behandeld worden onder het reglement het Noodfonds.

n.v.t.

Lezing ‘Fybromyalgie anders bekeken’ door Herlinde Jacobs (Markant Assenede & Davidsfonds
Assenede / 18.12.2020)

Ontvankelijk

De formulieren van deze aanvragen vind je op Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1MfJ4QpQ7f0S6jZQYJn3jSJWrz0Ox5vpP?usp=sharing
Chris zal deze beslissingen laten weten aan de verenigingen.
6.

Er zijn twee nieuwe leden van de cultuurraad.
Stichting Pim de Rudder. Sofie vraagt hen de nodige documenten om lid te kunnen worden.
Vzw De Samenwerking Geminal. Deze waren in het verleden al lid en worden opnieuw lid.
We maken beide verenigingen direct lid voor 2021.

7.

Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman
Vraag voor hernieuwing lidmaatschap. Sofie zal de nadruk leggen op lidmaatschap in het kader van subsidies
voor het relanceplan.
Bericht over het noodfonds en de stand van zaken voor Assenede. Pablo zal het schrijven.

8.

Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst
Sofie heeft een oproep gelanceerd naar de 6de leerjaren om een ontwerp in te dienen voor vernieuwing van de
kostuums van de reuzen. Ze vraagt een moderne insteek. De kinderen kunnen samen iets uitwerken,
bijvoorbeeld op een pop. In te dienen tegen eind januari.
Naar aanleiding van de opnames van de tv-serie Black-out, welke gedeeltelijk in Assenede opgenomen is, heeft
de gemeente een wandel- en fietsroute uitgestippeld. Die is beschikbaar op de website van de gemeente.

9.

Rondvraag/varia
Pablo in naam van Michel. De benaming Molenbergplein is nog niet te vinden. Er zou een bordje geplaatst
worden. Michel vraagt zich af waar het bordje staat. Chantal zal dat nakijken.
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Vraag van Peter aan Sofie. “Wat moet er gebeuren met de mal van het beeld van Diederick.”
Ludo. Is het nuttig om een WhatsApp op te richten voor de cultuurraad.
 Neen, we houden het op mails.
Chris. Wat met de jaarlijkse algemene vergadering? Zijn we dat niet verplicht?
 We organiseren een mini-online algemene vergadering in december. Pablo doet een voorzet en zal die
mailen. Datum: 16 december om 19.30 uur, aansluitend gewone bestuursvergadering.
Schrijven van het gemeentebestuur:
-

Aanpassing UiTPAS meetjesland. Ons advies is gevolgd.
Advies kunst uit Assenede: ons advies is gevolgd.
Plaatsen sokkel aan Galerij Pim de Rudder: ons advies gevolgd
Plaatsen van een standbeel van Pim de Rudder: ons advies gevolgd
Verplaatsen gedenksteen: college zal dat verder bekijken.

Chris. Wat is het standpunt van de gemeente rond het tapijt?
 De gemeente moet eerst in overleg gaan met Hallekin. Het is niet duidelijk wat de vraag is van Hallekin.
Ludo stelt voor om eens samen te zitten met gemeente, Hallekin en Cultuurraad. Sofie zal in de loop van
januari dat overleg organiseren. Het zou al goed zijn dat de gemeente de visie uiteenzet en die naast de
visie van Hallekin legt.
10. Kalender
woensdag 16 december om 19.30 uur

Algemene vergadering, online.

woensdag 16 december om 20.30 uur
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