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Verslag bestuursvergadering cultuurraad p. 1 (van 4) 

VOORLOPIG Verslag van de algemene vergadering van de cultuurraad op 

16 december 2020 

Aanwezig Annelore Cornelis (Ouderraad Het Ooievaarsnest), Annie Cauwels (Ferm Bassevelde), 

Antaine De Pape (OKRA Bassevelde), Arseen De Roo (Gezinsbond Oosteeklo vzw), 

Carine De Muynck (Girnaertfeesten Boekhoute), Caroline Roegiest (Markant Assenede), 

Chris Van Guyt (Davidsfonds Bassevelde), Claudine (Markant Assenede), 

Dirk Gaudissabois, Eric Buysse (Okra Oosteeklo), Gaston Organe (Bridgeclub Oosteeklo), 

Jan De Bock (Diederik van Assenede vzw), Jeanine De Laetter (     ), 

Krispijn Hautekeete (Assenede Vertelt), Kurt Goethals (Gezinsbond Assenede), 

Ludo Suy (Lions Club Assenede Diederik), Manu Lootens (Strandpaal 28 vzw), 

Marc De Weweire (Parochiaal zangkoor Sint-Petrus en Sint-Martinus Assenede), 

Marianne Haemelinck (NEOS Bassevelde), Nicole Perneel (Ferm Assenede), 

Pablo Smet (Strandpaal 28 vzw), Peter Audenaert (onafhankelijk deskundige), 

Robert Boelens, Sandra Bardyn (onafhankelijk deskundige), Sofie Van 

Waes (cultuurbeleidscoördinator), Valerie, 

Wilfried van den Bunder (Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen), 

Yvan Schaght (Asseneeds RAMPensemble) 

Verontschuldigd Marc De Smet (vzw Hallekin), Michel Coene 

Afwezig Chantal Bobelijn (schepen van cultuur) 

Notulist Chris Van Guyt 

 

1. Goedkeuren verslag algemene vergadering 18.12.2019 

Het verslag van wordt unaniem goedgekeurd. 

2. Voorstelling huidige bestuursleden 

Huidige bestuursploeg: 

Pablo Smet (voorzitter) Ludo Suy (bestuurslid) 

Robert Boelens (penningmeester, notulist) Peter Audenaert (bestuurslid)  

Chris Van Guyt (verslagnemer, notulist) Sandra Bardyn (bestuurslid) 

Michel Coene (bestuurslid, notulist) Yvan Schaght (bestuurslid) 

Het reglement voorziet dat het bestuurt maximaal twaalf leden telt. 

Krispijn Hautekeete is kandidaat om het bestuur te vervoegen. Omdat het hier gaat om een persoon moet er 
anoniem over zijn toetreding gestemd worden. Op dit ogenblik hebben we daar nog geen tools voor. Sofie 
vraagt het aan haar collega’s, en we hopen dat we binnen een tweetal weken anoniem kunnen stemmen. 
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3. Stand van zaken van de cultuurraad 

Er zijn 48 aangesloten verenigingen, ten opzichte van 52 in 2019. In 2013 waren dat er nog 76, maar sinds er 
geen subsidies meer zijn via het puntensysteem is het aantal teruggevallen en schommelt sinds 2014 rond de 
50. 

Middels het subsidiereglement voor sociaal-culturele projecten wordt jaarlijks € 6.000 aan subsidies verdeeld; 
€ 5.000 van de gemeente en € 1.000 van de cultuurraad. 

Jaarlijks wordt € 1.500 bijgelegd voor organisatie Vlaanderen Feest!, bovenop € 1.000 van het 
gemeentebestuur. Daar bovenop draagt cultuurraad kosten voor Sabam, Billijke Vergoeding en, voor maximaal 
een tiende van het totaalbudget, drukwerk. 

4. Overzicht gegeven adviezen van 18.12.2019 tot op heden 

Advies over de verdeling van de subsidies voor sociaal-culturele projecten in 2019 

ADVIES 19.02.2020. Voorstel om het gemeentebestuur het budget te laten verhogen met € 952,61, zodat 
de verenigingen het volledige bedrag waar ze volgens dit reglement recht op hebben 
kunnen ontvangen 

RESULTAAT. College en gemeenteraad volgen advies niet en het totaal te verdelen bedrag blijft € 
6.000. 

Advies over het plaatsen van een sokkel aan galerij Pim De Rudder 

ADVIES 21.07.2020.  Advies aan het gemeentebestuur om hierop in te gaan, mits vooraf in overleg te gaan 
met de initiatiefnemers, mits het vooraf onderzoeken van eventuele struikelblokken 
(juridisch, (verkeers)technisch …) en mits het maken van duidelijke afspraken. 
Uiteraard dient de visie uit de nota ‘Kunst in Assenede’ hierbij als leidraad gebruikt te 
worden. Het bestuur adviseert ook om uitdrukkelijk terug te koppelen naar deze 
visienota. 

RESULTAAT. Het college volgt het advies. 

Advies over het plaatsen van een standbeeld met de beeltenis van Pim De Rudder 

 

ADVIES 21.07.2020.  Advies aan het gemeentebestuur om hierop in te gaan, mits vooraf in overleg te gaan 
met  de initiatiefnemers, mits het vooraf onderzoeken van eventuele struikelblokken 
(juridisch, (verkeers)technisch …) en mits het maken van duidelijke afspraken. 
Uiteraard dient de visie uit de nota ‘Kunst in Assenede’ hierbij als leidraad gebruikt te 
worden. Het bestuur adviseert ook om uitdrukkelijk terug te koppelen naar deze 
visienota. 

RESULTAAT. Het college volgt het advies. 

Advies over het verplaatsen van een gedenksteen uit de 17e eeuw naar de nieuwe bib 

ADVIES 21.07.2020.  Advies om de gedenksteen te verplaatsen van de polyvalente zaal naar een zichtbare 
plek in de vernieuwde bibliotheek 

RESULTAAT. Het college zal dit verder bekijken en wenst eerst verder advies in te winnen om te 
vermijden dat de gedenksteen beschadigd zou worden bij het verplaatsen 

Advies over het verder uitwerken van de visienota ‘Kunst in Assenede’ 

ADVIES 21.07.2020.  Als cultuurraad hebben we onvoldoende expertise ter zake om een gefundeerd 
advies te geven. Daarom zal het noodzakelijk zijn om specifieke externe te 
raadplegen en/of te  betrekken. Op die manier kan deze visienota voldoende breed 
gedragen worden en kunnen alle relevante stakeholders betrokken worden bij het 
tot stand komen ervan. Uiteraard gaat het bestuur van de cultuurraad ervan uit dat 
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het niet enkel bij deze visienota blijft, maar dat er vanuit het gemeentebestuur een 
gemeend engagement is om kunst in Assenede naar een hoger plan te tillen. 

RESULTAAT. Het college volgt het advies. 

Advies over de aanpassing van de regionale samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland en de aanpassing 
van het regionaal reglement UiTPAS Meetjesland 

ADVIES 27.07.2020.  Advies om alle voorgestelde wijzigingen aan beide documenten door te voeren 

RESULTAAT. Het college volgt het advies. 

Advies over het verplaatsen van een gedenksteen uit de 17e eeuw naar de nieuwe bib 

ADVIES 27.07.2020.  Het budget voor sociaal-culturele projectsubsidies verhogen, het reglement 
verruimen en soepel toepassen en ook toelaten dat niet-aangesloten verenigingen en 
individuele kunstenaars, organisatoren … er beroep op doen 

RESULTAAT. Het advies wordt meegenomen in overkoepelende bespreking 

Advies over de straatnaamgeving te Oosteeklo, aan de Ertveldesteenweg 

ADVIES 07.10.2020.  Voorstel om de straat de naam “Zulma Rondasstraat” te geven 

RESULTAAT. Het college en de gemeenteraad volgt het advies. 

Advies over de aankoop van een emaillen reclamebord ‘Bieren Cruyl Assenede’ 

ADVIES 29.10.2020.  adviseert om van deze aankoop af te zien 

RESULTAAT. Het college volgt het advies. 

Advies over de verdeling van de middelen uit het noodfonds 

ADVIES 03.11.2020.  voorstel om vooral in te zetten op relance/doorstart 

RESULTAAT. Het advies wordt meegenomen in overkoepelende bespreking 

Advies over de vraag van Hallekin vzw naar ondersteuning voor verplaatsingen, huisvesting en ontvangst 

ADVIES 12.11.2020.  Er is een lange lijst met opmerkingen, vragen & overpeinzingen. We adviseren om in 
het budget van 2021 een bedrag te voorzien 

RESULTAAT. Nog geen antwoord 

Extra input voor voorstel verdeling middelen noodfonds 

ADVIES 08.12.2020.  We geven extra argumenten om het reglement te verfijnen 

RESULTAAT. Nog geen antwoord 

5. Overzicht aanvragen en resultaten voor het subsidiereglement voor socio-culturele projecten in 2020 

Van de lijst van subsidieaanvragen is de meerderheid wegens covid-19 niet kunnen doorgaan. We sommen ze 
wel op, omdat ze inspiratie kunnen geven voor volgend jaar. 

 De moorden van Beernem (Assenede Vertelt, 13 maart 2020) 
 De Rechtvaardige Rechters (Assenede Vertelt, 13 november 2020) 
 Tentoonstelling “Van Eyck Een optische revolutie” in Gent (Davidsfonds Bassevelde, 27 maart 2020)  
 Fietstocht en bezoek museum Het Bolwerk lJzendijke (Davidsfonds Bassevelde, 15 augustus 2020)  
 6 voorstellingen in cc De Herbakker Eeklo (Davidsfonds Bassevelde, 1 september 2020)  
 Lezing door Dr Cammu: “Wat moet ik nu geloven dokter?” (Davidsfonds Assenede, 2 april 2020) 
 Reeks optredens (Davidsfonds Assenede, oktober tot december 2020) 
 Culturele avond Gezinsbond Assenede (Gezinsbond Assenede, 8 februari 2020) 
 Het tapijt van Assenede (Hallekin vzw) 
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 Wok on the wild side (Markant Assenede, 12 februari 2020) 
 Bezoek achter de schermen aan AZ Alma (Markant Assenede, 10 maart 2020) 
 Fibromyalgie, anders bekeken (Markant Assenede, 18 december 2020) 
 Sassafras (NAT vzw, 13 tot 29 maart 2020) 
 Vlissingen (NSB Boekhoute, 2 mei 2020) 
 Daens (NSB Boekhoute, 9 juli 2020) 
 Optreden van de “Silver Thistle Pipes & Drums” (NSB Boekhoute, 17 oktober 2020) 
 Café Chantant (RAMPensemble, 9 februari 2020) 
 Blue Trippin Trio (Strandpaal 28 vzw, 14 maart 2020) 
 Filmgala “Naar onze jeugd” (Vliet vzw, 21 februari 2020) 

6. Overzicht bestaande subsidiereglementen voor cultuur in Assenede 

 Subsidiereglement voor sociaal-culturele projecten 

 Reglement voor de organisatie van de viering van de feestdag van de Vlaamse 
Gemeenschap/Vlaanderen Feest! 

 Subsidiereglement voor de culturele verenigingen erkend door de gemeentelijke cultuurraad van 
Assenede 

DIT REGLEMENT IS NOG STEEDS VAN KRACHT, MAAR OMWILLE VAN HET ONTBREKEN VAN BUDGET VOOR DE UITVOERING 

ERVAN KAN DIT TOT NADER ORDER NIET ACTIEF GEBRUIKT WORDEN. 

7. Toelichting bij de verdeling van de middelen uit het noodfonds 

De gemeente krijgt 151.000 euro vanuit het Vlaamse noodfonds om de coronaschade voor jeugd, cultuur en 
sport te compenseren. Een werkgroep, die bestaat uit leden de verschillende politieke fracties in de 
gemeenteraad en van de adviesraden cultuur, jeugd en sport, hebben bepaald hoe het geld zal worden gebruikt. 
Daarbij is er aandacht voor zowel voor de onmiddellijke noden als voor de relance na de coronaperiode. Zodra 
dit plan goedgekeurd is op de gemeenteraad zal daarover gecommuniceerd worden. 

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

De cultuurdienst vraagt om de vernieuwing van het lidmaatschap in de gaten te houden. Deze moet voor maart 
gebeuren. 

9. Varia & rondvraag 

Annie Cauwels van FERM Bassevelde is verwonderd dat er gesteld wordt dat geen enkele vereniging bedreigd is. 
Verenigingen hebben hogere kosten, bijvoorbeeld huren van een grotere zaal voor een klein aantal deelnemers. 
Ze vraagt zich of dat zal gecompenseerd worden. 

 Daar dient het Noodfonds voor. Die extra kosten kunnen ingebracht worden. 
 Er zijn twee luiken. Kosten die gemaakt zijn zullen gedeeltelijk vergoed worden. De rest wordt 

ingezet op de relance. 

Annie Cauwels van FERM Bassevelde vindt dat de Bass’Cul is veel te duur voor de Basseveldse verenigingen. 
Waarom is de Bass’Cul zoveel duurder dan de Bijenkorf? 

 Sofie zal daarnaar kijken. 

Krispijn Hautekeete vult aan dat het de bedoeling moet zijn om de prijs van Bass’Cul te laten dalen en niet de 
andere zalen laten stijgen. 

Nicole Perneel van FERM Assenede vraagt of ze de opname van de vergadering en de PowerPoint kan krijgen. 

 De PowerPoint wel, de opname niet. 


