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Verslag bestuursvergadering cultuurraad p. 1 (van 3) 

verslag van de bestuursvergadering van 5 mei 2021 

Aanwezig Pablo Smet, Chris Van Guyt, Ludo Suy, Peter Audenaert, Robert Boelens, Yvan Schaght, 

Sofie Van Waes, Chantal Bobelijn 

Verontschuldigd Michel Coene 

Afwezig Sandra Bardyn 

Notulist Chris Van Guyt 

Volgende vergadering woensdag 2 juni 2021 om 20 uur, online 

 

1. Goedkeuren verslag vorige bestuursvergadering 

Pablo heet iedereen welkom. 

Het verslag van 7 april wordt goedgekeurd. 

2. Afspraken & te doen uit vorige vergadering 

Pablo laat Hallekin weten dat er geen Cultuurprijs bestaat in Assenede en dat het aan 
Hallekin is om Peter Audenaert op gepaste wijze te bedanken. 

moet nog gebeuren 

Sofie legt de lijst van aangesloten verenigingen in 2021 naast die van 2020 en 
contacteert de verenigingen die hun lidmaatschap (nog) niet vernieuwden nogmaals met 
de vraag om dit te doen. 

nog niet gebeurd 

Pablo stelt een advies op omtrent de verdeling/uitbetaling van de subsidies voor sociaal-
culturele projecten in 2020. We wachten eerst nog mogelijks laat ingediende 
afrekeningen af (uiterste datum = 30 april 2021, volgens reglement Noodfonds). 

nog niet gebeurd 

Sofie bezorgt de lijst met de aangesloten verenigingen voor 2021. nog niet gebeurd 

Sofie bezorgt een nota met de argumentatie waarom het gemeentebestuur ons advies 
omtrent de herlocalisatie van de kunstwerken aan de bibliotheek niet gevolgd heeft. 

nog niet gebeurd 

Sofie stuurt aan alle verenigingen een brief met onder meer de mededeling dat vanaf 
2021 de waarborg voor het gebruik van culturele infrastructuur niet langer meer door de 
cultuurraad mag betaald worden, maar dat elke vereniging dit vanaf nu zelf dient te 
doen. 

nog niet gebeurd 

Chantal volgt de plaatsing van het straatnaambord op het Molenbergplein op. is gebeurd 

Sofie stelt voor om een brochure te maken om de subsidie voor sociaal-culturele 
projecten bekend(er) te maken. Er kunnen concrete voorbeelden gebruikt worden.  

nog niet gebeurd 

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

https://drive.google.com/file/d/1aQjk0eimqarmQhwQBGwRZsAnmG_ATStb/view?usp=sharing
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3. Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen 

Appelbabbel (06.02.2021 / Ferm Bassevelde) 

Deze aanvraag is ontvankelijk. 

Chris brengt de vereniging op de hoogte. 

Pablo maakt een advies voor de uitbetaling. 

Sofie stuurt nog eens een e-mail naar de aangesloten verenigingen dat er dit jaar extra budget is voor 
activiteiten. 

4. Subsidie voor sociaal-culturele projecten: afrekeningen 2020 

We baseren ons op wat er nu is. De enige extra aanvragen zijn de twee van Strandpaal 28. Pablo zal een advies 
schrijven. 

5. Opvolging overleg omtrent de Belleman 

- De cultuurraad zou een voorzet kunnen geven om eens met alle adviesraden te overleggen. 

Chantal heeft het er met Kristof over gehad om de adviesraden samen te brengen. We mikken op september 
om een doorstart te maken. We moeten dat overleg nog in mei het overleg kunnen hebben. We doen dat via 
advas. Twee personen per adviesraad.  Chantal zal de vergadering organiseren. 

- We zouden vanaf september moeten uitpakken met de nieuwe cultuurrubriek. Die actie zullen we nu al 
doen. Tegen juni moeten we een kader hebben. Tegen volgende keer denkt iedereen na en geeft concrete 
voorstellen. 

- 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. 

- Mikken naar het najaar om een doorstart te kunnen maken. 

- In september uitpakken met de nieuwe cultuurrubriek. 

6. Het Tapijt van Assenede: hoe verder? 

Het college heeft beslist dat er voor het Tapijt van Assenede een werkgroep moet komen. Deze kan 
samengesteld zijn uit de Twee Ambachten, de gemeente, Hallekin, de cultuurdienst, iemand van de Kerkfabriek. 

Michel en Yvan zullen de cultuurraad daarbij vertegenwoordigen. De eerste vergadering waarschijnlijk eind mei 
of eerste helft juni. 

7. Asseneedse Cultuurprijs 

Mensen uit de culturele sector krijgen dikwijls te weinig aandacht. Als we een cultuurprijs willen organiseren 
moeten we o.a. het volgende denken: 

- Er moet een jury samengesteld worden. 
- We zouden een oproep kunnen doen om kandidaten te nomineren, waar wij dan uit kiezen. Ook eens 

iemand die minder in de schijnwerpers staat. Niet noodzakelijk iemand die al dikwijls gefêteerd is. 
- De prijs uitreiken, bijvoorbeeld op de algemene vergadering. 
- De keuze zal sowieso zeer subjectief zijn. Hoe kan je kiezen tussen een beeldend kunstenaar, iemand die 

zich inzet voor de organisatie van een evenement of iemand die regelmatig een activiteit faciliteert? 
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We zullen zelf eens de oefening doen. Om te starten zal elk van ons drie namen naar voor schuiven met een 
argumentatie waarom. Geen mensen uit de cultuurraad. 

We zullen eens navragen bij andere gemeenten hoe zij dat doen. 

8. Hoe lokale verenigingen ondersteunen tijdens en na coronatijden? 

Verenigingen die onderdeel zijn van een koepelorganisatie krijgen waarschijnlijk al voldoende informatie via hun 
koepel. Om de andere verenigingen te ondersteunen kunnen we wel informatie delen. Er is veel informatie 
beschikbaar, maar dikwijls verspreid. We kunnen een overzicht maken met linken naar interessante passages. 
Peter wil dat op zich nemen. 

Zelf veel organiseren zullen we niet doen, maar we kunnen wel faciliteren: de zaal op ons nemen, Sabam 
betalen … 

Referenties: 

 Het lokaal verenigingsleven door de coronacrisis loodsen doe je zo 
 Inspiratiekit: lokaal verenigen tijdens en na coronatijden 

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

- Er is aan het college van burgemeester en schepen gevraagd om de prijzen om de Bijenkorf en Bass'Cul te 
gebruiken harmoniseren. Er wordt daarnaar gekeken, maar er is nog geen concreet antwoord van het 
College. 

- 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). Dit is op het college gebracht. Het punt is nog in 
behandeling. 

- Het straatnaambord op het Molenbergplein zou geplaatst zijn, bij het kruisje net achter heb bordje van 
eenrichtingsverkeer staan. 

10. Rondvraag/varia 

Geen punten meer te voegen. 

11. Kalender 

woensdag 2 juni om 20 uur Bestuursvergadering cultuurraad. 

 

https://www.defederatie.org/nieuws/het-lokaal-verenigingsleven-door-de-coronacrisis-loodsen-doe-je-zo
https://www.defederatie.org/x/inspiratiekit-lokaal-verenigen-tijdens-en-na-coronatijden

