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Volgende vergadering

woensdag 3 maart 2021

1. Goedkeuren verslag vorige bestuursvergadering (13.01.2021) (Pablo)
Wordt volgende vergadering opgenomen. Het verslag werd nog niet afgewerkt.
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
3. Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen (Chris)
De formulieren van deze aanvragen vind je op Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1MfJ4QpQ7f0S6jZQYJn3jSJWrz0Ox5vpP?usp=sharing)
• Aanvraag Davidsfonds Bassevelde: niet goedgekeurd. Enkel aankopen/geschenken die gerelateerd aan
een specifieke activiteit kunnen wel.
• Advies voor verdeling: OK, afronden naar de eerstvolgende euro. Er zal ongeveer 2.500,00 te verdelen
zijn. Wat doen we hiermee?
o Toevoegen aan subsidiepot ‘deel 2 cultuur’ van het noodfonds?
o Doorstorten aan cultuurraad om dan later te investeren in sociaal-culturele projecten?
o Er wordt voor gekozen om het overschot toe te voegen aan deel 2 van het noodfonds.
o Pablo maakt advies op.
o Voor de activiteiten vanaf 13.03.2021 werden de aanpassingen ihkv reglement noodfonds al
doorgevoerd.
o Na ontvangst van het advies zal Sofie dit agenderen op het college voor uitbetaling.
4. Noodfonds: goedgekeurd reglement + concrete toepassing (Pablo)
• Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad.
• Dit heeft ook gevolgen voor de activiteiten die in 2020 werden ingediend binnen het reglement sociaalculturele projecten. Zie ook 3.
5. Adviesvraag: Herlocalisatie kunstwerken bibliotheek (Peter & Pablo)
• Stand van zaken + definitief advies?
• Herlocalisatie beelden: twee grafzerken aan gemeentehuis – plattegrond bijvoegen bij advies.
• De twee grafstenen kunnen op locaties 8 of 9 geplaatst worden. De keuze van welke plaats er effectief
gekozen wordt, daar is het college vrij in.

• Beeld Floris ende Blancefloer terug naar bibliotheek en als dit niet zou lukken op plaats 7 van de
plattegrond.
• Locaties 8/9 zijn goede locaties om nog bijkomende beelden te plaatsen. Dit zal ook opgenomen worden
in het advies.
• Interessant om ook bordjes te voorzien met info, maar dat wordt best meegenomen naar de werkgroep
rond de visienota kunst in de openbare ruimte, zodat dit in een ruimer kader kan bekeken worden (niet
alleen voor deze beelden, maar uniform voor alle beelden in de gemeente).
• Pablo maakt advies op.
6. Omtrent kunst in de publieke ruimte (Peter)
Ter voorbereiding en ter inspiratie bezorgde Peter een pak informatie ter zake, te vinden op Google Drive via
https://drive.google.com/open?id=1qqVBNQbptb2ykZ4SRcWLVntVXMfaOVcN
• Peter geeft voorstelling rond kunst in de openbare ruimte.
• Een mooie presentatie en goede aanzet om na te denken over dit onderwerp. Kan samen met de
voorlopige visienota een startpunt zijn om met de werkgroep enkele acties uit te werken. Bvb. naar
aanloop van de 10 ART Miles een voorbereidende actie.
• Eerste stap is nu een digitale bijeenkomst met de werkgroep rond de visienota.
7. Lidmaatschap: stand van zaken aangesloten verenigingen (Sofie)
• Tot nu toe zijn er 44 aanvragen ingediend.
• Verenigingen krijgen nog tijd tot eind maart om hun lidmaatschap aan te vragen/te vernieuwen.
8. Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst (Chantal & Sofie)
Geen mededelingen.
9. Rondvraag/varia (allen)
• Chris: Wandeling Davidsfonds: open wandeling mag dit? En wat met drankstand onder de weg, kan dit ook?
 Dit kan, maar er mag geen alcohol geserveerd worden. Mag wel enkel afhaal zijn en geen consumptie ter
plaatse!
• Chris: Algemene Vergadering Annie Cauwels: bewonersplatform Bassevelde: waarom is Bass’cul zoveel
duurder dan de Bijenkorf?
 Sofie vraagt na of er nog plannen zijn om deze verschillen te harmoniseren? Gebruik van Bass’Cul is zeer
duur in vergelijking met de Bijenkorf.
• Chris: waarom moeten de verenigingen nu zelf hun waarborg betalen? Kan dit toegelicht worden?
 Sofie stuurt nog brief naar alle verenigingen en dit zal daarin opgenomen worden.
10. Kalender (allen)
Volgende bestuursvergaderingen:
• 03.03.2021
• 07.04.2021

