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09 341 90 88
cultuur@assenede.be

verslag van de bestuursvergadering van 7 april 2021
aanwezig

verontschuldigd
afwezig
notulist
volgende vergadering

Pablo Smet, Chris Van Guyt, Ludo Suy, Peter Audenaert, Robert Boelens, Sofie Van
Waes, Sandra Bardyn en Yvan Schaght
Vanaf 20.30 uur: David Vercauteren en Kristof Vereecke, enkel voor het punt omtrent de
inhoud van De Belleman.
Michel Coene en Chantal Bobelijn
Chris Van Guyt
woensdag 5 mei 2021 om 20 uur, online

1.

Goedkeuren verslag vorige bestuursvergadering
• Pablo heet iedereen welkom.
• Het verslag van 3 maart wordt mits correctie van een typefout goedgekeurd.

2.

Afspraken & te doen uit vorige vergadering
Sofie bezorgt een nota met de argumentatie waarom het gemeentebestuur ons
advies omtrent de herlocalisatie van de kunstwerken aan de bibliotheek niet gevolgd
heeft.
Pablo laat de Vrienden van Kiempunt campus Assenede weten dat ze kunnen
aansluiten bij de cultuurraad.
Sofie publiceert in de Belleman een oproep voor vernieuwing van het lidmaatschap
van de cultuurraad.
Sofie stuurt brief aangaande waarborg
Naambordje Molenbergplein
Afspraak met David Vercauteren en Kristof Vereecke
Brochure om de subsidie sociaal-culturele projecten bekend te maken
Michel lijst kunst- en archiefstukken in Assenede op

nog te doen

nog te doen
Is gebeurd
is nog niet gebeurd
?
Zie verder in dit verslag
is nog niet gebeurd
Nog bezig

Zie overzicht in Google Drive
https://drive.google.com/file/d/1aQjk0eimqarmQhwQBGwRZsAnmG_ATStb/view?usp=sharing
3.

Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen
• Strandpaal 28 vzw: concert Mother T & The Chicks + concert Tozja Trio
o Deze aanvragen / afrekeningen worden goedgekeurd. Het budget van 2020 is nog niet
opgebruikt en de stortingen zijn nog niet gedaan.
o Sofie zal deze afrekening toevoegen aan de lijst van vorig 2020.
o Chris brengt de vereniging op de hoogte.
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•

Stichting Pim De Rudder - Assenede, kunstmanifestaties uitgelicht
o Deze aanvraag is ontvankelijk.
o Chris brengt de vereniging op de hoogte.
Pablo maakt een advies voor de uitbetaling. Wacht tot 30 april wanneer de deadline voor indienen via
het noodfonds afgelopen is.

4.

Lidmaatschap: stand van zaken aangesloten verenigingen
• Er zijn op dit ogenblik 45 aanvragen.
• Sofie zal de lijst naast die van vorig jaar leggen.
• Sofie zal diegenen die er af gevallen zijn nog eens contacteren.

5.

Inhoud van De Belleman
• David Vercauteren (schepen voor Communicatie) en Kristof Vereecke (communicatieambtenaar) sluiten
aan bij de vergadering. Het thema is de inhoud van de Belleman: visie, richtlijnen, praktische afspraken
…
• De aanleiding is een onevenwicht tussen de artikels. Bijvoorbeeld, aan de ene kant een sterk
gereduceerd artikel, waarvan de geest verloren gegaan is en waarvan de auteur niet meer geraadpleegd
is na de aanpassingen. Aan de andere kant staan er dan artikels die een volle of zelfs meerdere pagina’s
in beslag nemen of meerdere bladzijden met foto’s over voorbije activiteiten.
• Kristof legt uit dat er geen vaste sjablonen zijn. Er worden de laatste tijd wel iets duidelijker keuzes
gemaakt. Stukken moet de ruimte krijgen die ze verdienen.
• Als we op voorhand aangeven welke ruimte we nodig hebben kan daar rekening mee gehouden
worden.
• De tekst wordt bij voorkeur aangeleverd als platte tekst. Kristof stuurt de redactierichtlijnen door.
• In de Belleman staat geen agenda meer. Een loutere opsomming van vier bladzijden activiteiten heeft
geen zin. Aankondigingen gebeuren bij via UiT in Assenede. Activiteiten die enkel toegankelijk zijn voor
de leden van een club of vereniging moeten niet in de Belleman verschijnen.
• Andere kanalen zoals dynamische borden, tv-schermen … worden bekeken. De schermen zijn
gebudgetteerd, maar blijven toch zeer duur. Er wordt gekeken naar een systeem van tv-schermen op
publiek toegankelijke plaatsen. Er is een start gemaakt van een YouTube kanaal van Assenede. Daar zou
aandacht voor cultuur kunnen. Er kunnen drie afleveringen per maand gemaakt worden. Het college
beslist daarover. Nu is het enkel om intern advies te promoten.
• David stelt voor om nog eens te overleggen met de verschillende adviesraden en samen een visie te
maken. Er moet een evenwicht zijn tussen sport, cultuur, milieu … De cultuurraad zou een voorzet
kunnen geven om eens met alle adviesraden te overleggen.
• De Belleman is een gemeentelijk informatieblad. Activiteiten georganiseerd door een gemeentedienst,
bijvoorbeeld de bibliotheek, zullen altijd voorrang krijgen op activiteiten georganiseerd door een
vereniging.
• Voorstel dat elke adviesraad regelmatig, bijvoorbeeld eens per jaar, een pagina krijgt om een of
meerdere van hun leden voor te stellen. Dat zou dan los van een activiteit zijn. We kunnen daar samen
een planning maken. Een ander idee is elke maand een belangrijke activiteit voor te stellen in vijf lijnen.
Bijvoorbeeld ‘Tip van de cultuurraad’.
• Een ander idee is een of twee bladzijden te voorzien voor een zestal activiteiten.
• Concreet:
o Kristof bezorgt de redactierichtlijnen.
o Wij kijken intern wat wij kunnen doen.
o Mikken naar het najaar om een doorstart te kunnen maken.
o In september uitpakken met de nieuwe cultuurrubriek.
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6.

Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst
• 64 aanvragen voor het Noodfonds voor Cultuur, Jeugd en Sport samen.
• Bezig met Zomer vol verhalen. Verhalen op verschillende plaatsen ontsluiten via fiets- en wandelroutes.
Mogelijks een fysieke activiteit.
We verwachten volgende keer toelichting van Chantal over:
• Het college van burgemeester en schepen bekijkt om de verschillen in prijzen om de Bijenkorf en
Bass'Cul te gebruiken te harmoniseren: stand van zaken
• Chantal geeft toelichting omtrent de motivatie van het gemeentebestuur om de waarborg voor gebruik
van culturele infrastructuur door sociaal-culturele verenigingen voortaan opnieuw per vereniging te
laten verlopen (in plaats van eenmalig en centraal via de cultuurraad).

7.

Overleg met Hallekin omtrent het Tapijt van Assenede
• Hallekin weet niet goed wat ze met het tapijt moeten doen. Bewaren, gidsen opleiden, waar
tentoonstellen, wie wordt de eigenaar?
• Ze kijken sterk richting gemeente. Kunnen er subsidies komen voor de verdere levensloop?
• De gemeente vindt dat geen taak om dat op te nemen, ook al omdat er geen middelen zijn. De
gemeente is geen museum of depot. De gemeente moet daar nu over nadenken. Een vergiftigd
geschenk.
• Binnen een tweetal jaar zou het tapijt moeten afgewerkt zijn.
• Locatie in Assenede, bijvoorbeeld de kerk. Er zijn weinig andere opties. De leden van de kerkfabriek, met
de pastoor als voorzitter, moeten hun medewerking verlenen.
• Het college heeft beslist dat er een werkgroep moet komen. Deze kan samengesteld zijn uit de Twee
Ambachten, de gemeente, Hallekin, de cultuurdienst, iemand van de Kerkfabriek.
• Behalve de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap bij de start van het project zijn er tot nog toe weinig
subsidies aangevraagd. Er moet open kaart gespeeld worden naar Hallekin of er budget mogelijk is en
wat als er niet is.
• Sofie kijkt naar Toerisme Meetjesland.
• Eerste keer samenkomen met de stuurgroep.

8.

Cultuurprijs van Assenede
• Hallekin geeft aan dat de cultuurprijs kan gaan naar Peter Audenaert.
• Er is in Assenede geen cultuurprijs. Pablo zal aan Marc antwoorden dat er geen cultuurprijs is. Het is aan
Hallekin om een gepaste bedanking te voorzien.
• We vinden het wel een goed idee om, naar analogie van de prijs voor sportlaureaat, er iets gelijkaardigs
zou komen voor cultuur.

9.

Rondvraag/varia
- Gebeurt er nog iets met de culturele adviescommissie? Er is daar nog niet veel mee gebeurd. Er is wel een
actie rond samenbrengen van alle reglementen.
- Inspiratiekit van De Federatie voor lokale verenigingen tijdens en na coronatijden. Inspiratiekit om tijdens en
na de coronatijden. Volgende keer bespreken.
- Chantal zou ons uitleg geven over de waarborg, waarom het AGB dat wil. Per e-mail, die we nog niet
ontvangen hebben.
- Webinar als er versoepelingen zijn kan interessant zijn.
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10. Kalender
maandag 12 april om 19.30 uur
woensdag 5 mei om 20 uur
woensdag 2 juni om 20 uur

Webinar via Meer Democratie omtrent ‘Ervaringen met burgerraden. Van
participatieve naar directe democratie.’
Bestuursvergadering cultuurraad, online.
Bestuursvergadering cultuurraad.

Verslag bestuursvergadering cultuurraad

p. 4 (van 4)

