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Verslag bestuursvergadering cultuurraad p. 1 (van 3) 

verslag van de bestuursvergadering van 1 september 2021 

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

Sofie Van Waes en Chantal Bobelijn 

Verontschuldigd Ludo Suy, Michel Coene 

Afwezig Sandra Bardyn 

Notulist Chris Van Guyt 

Volgende vergadering woensdag 6 oktober 2021 om 20 uur in gc de Bijenkorf 

 

1. Goedkeuren verslag vorige bestuursvergadering 

Pablo heet iedereen welkom. 

Het verslag van 2 juni is nog niet klaar. Goed te keuren de volgende vergadering. 

2. Afspraken & te doen uit vorige vergadering 

Sofie bezorgt de tekst van Peter omtrent de Inspiratiekit aan alle 
sociaal-culturele verenigingen. 

gedaan 

Peter bezorgt een korte tekst omtrent de Inspiratiekit die De 
Federatie opgesteld heeft voor de heropstart van de sociaal-
culturele verenigingen. 

gedaan 

Pablo vraagt aan ZukZuk bijkomende informatie: wie zijn zij, wat is 
hun bedoeling, waarover gaat het concreet, …? 

Lijkt een commerciële organisatie. De 
aanvraag zo laten, schrappen. 

Chantal zoekt uit of het gemeentebestuur een cultuurprijs een goed 
idee vindt en of er financiële ondersteuning daarvoor kan komen. 

Chantal: zal aan het bestuur voorstellen 
om het in de begroting op te nemen 

Peter en Pablo stellen in functie van een cultuurprijs een lijst met 
vragen op waarmee we dit concreter kunnen afbakenen. 

Peter heeft zijn deel gedaan, Pablo nog 
niet 

Sofie wijzigt in de ledenlijst de naam van Praatcafé Psychose Oost-
Vlaanderen naar Similes Regio Meetjesland. 

is gebeurd 

Iedereen denkt na over hoe de nieuwe cultuurrubriek in de 
Belleman er zou kunnen of moeten uitzien. 

nog te doen 

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. 

is gedaan. Een aantal hebben alsnog 
hun lidmaatschap bevestigd. Afgeklokt 
op 53 verenigingen. 

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

is gedaan 
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De rest nog te doen 

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

3. Aanvraag lidmaatschap carnavalsvereniging “elk weird em!” 

Er zijn geen bezwaren om deze vereniging te laten toetreden. Sofie zal het hun laten weten. 

4. Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen 

Assenede Vertelt - 2021.12.02 - De Rechtvaardige Rechters ontvankelijk 

Assenede Vertelt - 2021.10.15 - De Moorden van Beernem ontvankelijk 

Davidsfonds Assenede - 2021.09.19-2021.11.14 - Concertreeks najaar 2021 ontvankelijk 

Davidsfonds Bassevelde - 2021.06.21-2021.09.21 - Zomerzoektocht ontvankelijk 

Davidsfonds Bassevelde - 2021.10.01-2022.02.10 - 6 voorstellingen in CC de Herbakker 
Eeklo 

ontvankelijk 

Floris ende Blancefloer - 2021.11.12-2021.11.28 - Cabardouche ontvankelijk 

Gezinsbond vzw, afd. Oosteeklo - 2021.09.13 - Theatercaravans op het dorp ontvankelijk 

Markant Assenede - 2021.09.13 - Openingsvergadering met presentatie Mercy Ships ontvankelijk 

Markant Assenede - 2021.10.16 - Boekenmarkt ontvankelijk (1) 

NSB Boekhoute - 2021.09.02 - Daens ontvankelijk 

OKRA Oosteeklo - 2021.08.16 - Kermisbingo ontvankelijk 

vzw strandpaal 28 - 2021.07.31 - Van Oost - Vermandel - Verbiest ontvankelijk 

vzw strandpaal 28 - 2021.07.16 - Nils De Caster en Sarah De Smedt ontvankelijk 

vzw Vrienden van Den Tseut - 2021.09.13 - Kneudelverkoop / Jaarmarkt ontvankelijk (1) 

(1) Twijfelgeval, krijgen het voordeel van de twijfel. Mocht bij de afrekening blijken dat het een 

commerciële activiteit zijn dan kunnen we alsnog afkeuren. 

https://drive.google.com/drive/folders/1a3d_5u3D36vVjkUZqwGUoLszwqLXLPQW?usp=sharing 

5. Asseneedse Cultuurprijs 

Chantal zal dat meenemen in het budgetvoorstel. 

Pablo zal hier dit weekend aan werken en naar iedereen doorsturen per e-mail. 

6. Plannen en vooruitzichten 

Zaken die gepland waren en nog opgepikt moeten worden. Waar zetten we op in, waar moeten we ons over 
buigen? 

 De Belleman 
 Advas – de adviesraad 
 De kunstennota 
 De poëzietegels 
 Beeldenpark 

Pablo en Sofie zullen zich daar over buigen. 

https://drive.google.com/file/d/1aQjk0eimqarmQhwQBGwRZsAnmG_ATStb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a3d_5u3D36vVjkUZqwGUoLszwqLXLPQW?usp=sharing
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7. Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst 

[Chantal] Met Kristof voorlopig al een datum die hij moet aftoetsen met David om alle adviesraden eens samen 
te brengen rond de Belleman. Voorlopig staat 14 oktober op de kalender. Wij zullen een e-mail krijgen met de 
uitnodiging. 

[Chantal] Infosessie i.v.m. De Reuzen. Zijn er vrijwilligers om een patroon te maken voor de kledij? Het ontwerp 
is gemaakt door de kinderen van het 6de leerjaar, maar moet nog uitgewerkt worden. Er zijn subsidies voor van 
de erfgoedcel van Comeet. 

[Sofie] Het beeld van de ezel van Bassevelde wordt opgestart. Er zou daar iets moeten mee gebeuren. Er komt 
daar een werkgroep rond. Eerste overleg 13 september. Sofie zal de uitnodiging naar ons doorsturen. 

[Sofie] De maandelijkse films worden opgestart vanaf september. 

[Sofie] Er was een klassiek concert gepland door Floris ende Blanceflour. Dat is verschoven naar het voorjaar van 
volgend jaar. 

[Sofie] Bezig met herwerken van de reglementen van Bass’Cul, Ter Walle … Zou naar de gemeenteraad moeten 
gaan in november. Overal vergaderingen aan dezelfde prijs. Het poetsen is overal gelijkgesteld. Nieuw 
reglement zou op 1 januari in voege gaan. 

[Sofie] De Vlaamse Filmpjes zouden doorgaan, twee in de eerste week en twee in de tweede week van de 
kerstvakantie. 

[Sofie] Er komen redelijk wat aanvragen toe voor De Bijenkorf, wat erop duidt dat de activiteiten hernemen. 

8. Rondvraag/varia 

9. Kalender 

woensdag 6 oktober bestuursvergadering cultuurraad 

 


