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Verslag bestuursvergadering cultuurraad p. 1 (van 3) 

verslag van de bestuursvergadering van 6 oktober 2021 

Aanwezig Pablo Smet, Chris Van Guyt, Michel Coene, Robert Boelens, Yvan Schaght, 

Sofie Van Waes en Chantal Bobelijn 

Verontschuldigd Ludo Suy en Peter Audenaert 

Afwezig Sandra Bardyn 

Notulist Chris Van Guyt 

Volgende vergadering woensdag 10 november 2021 om 20 uur 

 

1. Goedkeuren verslag vorige bestuursvergadering 

Pablo heet iedereen welkom. 

De verslagen van 2 juni en 1 september worden goedgekeurd. 

2. Afspraken & te doen uit vorige vergadering 

Sofie stuurt de uitnodiging door voor de eerste samenkomst van de werkgroep omtrent het 
standbeeld van de ezel in Bassevelde. Deze samenkomst staat voorlopig ingepland op 13 
september. 

 Volgend overleg op 16 oktober. Sofie zal ons daarvoor een uitnodiging sturen. 

 Er zal aan een aantal kunstenaars gevraagd worden om een voorstel in te dienen. De 
buurt zal inspraak krijgen om een ontwerp te kiezen. 

loopt 

Chantal laat nog een uitnodiging bezorgen voor het geplande overleg tussen David 
Vercauteren, Kristof Vereecke en alle adviesraden omtrent de Belleman. Chantal neemt dit 
terug op om een nieuwe datum te plannen. 

nog te doen 

Sofie en Pablo bekijken de lijst met geplande zaken die nog hangende zijn. nog te doen 

Sofie laat carnavalsvereniging 'Elk weird em!' weten dat ze vanaf heden lid zijn van de 
Algemene Vergadering van de cultuurraad. 

nog te doen 

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

 Voorstel hetzelfde bedrag al voor de sportlaureaten. 

nog te doen 

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 te doen 

Michel vervolledigt de oplijsting van kunst- en archiefstukken in Assenede. 

 Er moeten zeker nog kunstwerken zijn. Michel kan dit document doornemen met o.a. 
de Twee Ambachten om aan te vullen. 

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

3. Aanpassing statuten: noodzakelijk omwille van een klacht van gemeenteraadslid Stijn Van Hamme rond de 

statuten van de adviesraden, meer specifiek over het genderevenwicht binnen de adviesraden 

zie bijlage ‘omtrent gendergelijkheid in de statuten.pdf’ 

De rechtsgeldigheid van de raden wordt, naar aanleiding van een klacht van Stijn Van Hamme, in vraag gesteld. 
Er zijn twee praktische problemen: 

- De adviesraad zou slechts voor 2/3 uit leden van hetzelfde geslacht mogen bestaan. We hebben al 
diverse acties ondernomen om meer vrouwen in onze raad te krijgen, evenwel zonder succes. We zullen 
opnieuw een poging doen. 

- Adviezen moeten genomen worden door de Algemene Vergadering. Hoe moet dat praktisch, als we 
slechts één keer per jaar vergaderen? 

Het gemeentebestuur heeft bijkomende vragen gesteld aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. 

De eerste stap van het gemeentebestuur zou zijn om de statuten van de adviesraden aan te passen naar een 
eenvormige formulering. 

We organiseren een online algemene vergadering om de tekst van de statuten aan te passen. Pablo organiseert 
dat, samen met Sofie. 

4. Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen 

De formulieren van deze aanvragen vind je op Google Drive: 
https://drive.google.com/drive/folders/1a3d_5u3D36vVjkUZqwGUoLszwqLXLPQW?usp=sharing 

Clubconcert Blue Trippin’ Trio in Club 28 te Assenede (25.09.2021 / Strandpaal 28 vzw) ontvankelijk 

Clubconcert De Groote-Faes Duo in Club 28 (16.10.2021 / Strandpaal 28 vzw) ontvankelijk 

NSB Boekhoute, Bevrijdingsconcert van corona ontvankelijk 

Clubconcert De Piotto’s in Club 28 (13.11.2021 / Strandpaal 28 vzw) ontvankelijk 

Clubconcert Filip Verneert & Enrique Simón Quartet in Club 28 (04.12.2021 / Strandpaal 28 
vzw) 

ontvankelijk 

Als tip meegeven aan NSB Boekhoute dat zij organiseren en de Braekmanszonen inhuren. Op die manier kunnen 
ze de kosten recupereren. 

Chris stuurt de adviezen door. 

5. Asseneedse Cultuurprijs 

stand van zaken + volgende stap(pen) 

zie bijlage ‘reglement Asseneedse Cultuurprijs - voorzet.doc’ 

Michel stelt zich de vraag of dit geen na-ijver kan veroorzaken en of we het moeten beperken tot verenigingen 
of ook individuen toelaten. De meerderheid vindt dat we ondanks deze bemerkingen moeten doorgaan met het 
initiatief. 

De eerste stap is een reglement opstellen. 

6. Vlaanderen Feest! 2021: afrekening 

zie bijlage ‘Verantwoording Vlaanderen Feest 2021 Assenede.pdf’ 

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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De subsidies zijn nog niet uitbetaald vanuit de cultuurraad. Sofie heeft dit naar het secretariaat van Vlaanderen 
Feest! gestuurd. Sofie heeft kosten van catering niet mee ingediend. We (Robert) zullen € 1.769,50 storten aan 
de feestcommissie van Boekhoute. 

7. Opmaak budget 2022: stand van zaken + voorstellen omtrent cultuur 

Chantal en Sofie zijn daar mee bezig. 

In het kader van de relance is een bedrag is € 61.000 subsidie voor de cultuuractiviteiten van dit en volgend jaar. 

8. Algemene Vergadering: datum + locatie + voorlopige agenda 

Locatie: de Bass’Cul; datum: 8 december 

Agenda: een spreker. Chris zal eens horen of hij een spreker kan vinden. 

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

In 2024 viert Assenede zijn 1.250-jarig bestaan. Er wordt onderzocht welke subsidies mogelijk zijn. Comeet 
ondersteunt de gemeente daarin. Er is nog niets concreet over hoe het project zal uitgewerkt worden. 

Peter kan enkel op donderdag vergaderen. Pablo is elke donderdagavond bezet. Voorlopig houden we de 
vergadering op woensdag. 

De reglementen van Bass’Cul, Ter Walle, De Bijenkorf, het bezoekerscentrum zijn aangepast en grotendeels 
gelijkgetrokken. De prijzen zouden aangepast worden. Voor vergaderingen zou er geen poetsvergoeding komen. 
De bedoeling is om de reglementen vanaf 1 januari te lagen ingaan. 

Ter Walle, het bezoekerscentrum en de Bass’Cul kunnen afgehuurd worden voor privépersonen. 

Op 1 november om 16.30 uur zal er een kort herdenkingsmoment zijn op de begraafplaatsen. 

10. Rondvraag/varia 

Er ontbreekt een overzicht van wat er te doen is in de bijenkorf. Het is een idee om bijvoorbeeld een overzicht 
te maken, gekoppeld aan de schermen in de foyer van de bibliotheek. 

11. Kalender 

woensdag 10 november Bestuursvergadering 

woensdag 1 december Bestuursvergadering 

woensdag 8 december Algemene vergadering 

 


