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verslag van de bestuursvergadering van 24.11. 2021

1.

Aanwezig

Pablo Smet, Chris Van Guyt, Robert Boelens, Sofie Van Waes en Peter Audenaert

Verontschuldigd

Michel Coene, Sandra Bardyn en Chantal Bobelijn

Notulist

Peter Audenaert

Goedkeuren verslag vorige bestuursvergadering
Pablo heet iedereen welkom.
Het verslag van 6 oktober wordt goedgekeurd.

2.

3.

Afspraken & te doen uit vorige vergadering
Sofie geeft een stand van zaken omtrent het standbeeld van de ezel in Bassevelde. De opdracht
is toegewezen aan Hugo Vermeire. Hij zal een reeds bestaand beeld opnieuw maken.

loopt

Chris heeft een spreker gevonden voor de Algemene Vergadering, zal jammer genoeg niet
nodig zijn aangezien de vergadering digitaal zal worden (corona)

ok

Chantal organiseert een overleg met de adviesraden en de communicatiedienst

nog te doen

Chantal laat de cultuurprijs opnemen in de begroting

nog te doen

Pablo zorgt voor een attentie (boekenbon) t.g.v. het afscheid van Ludo

nog te doen

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 voorgestelde aanpassing aan de statuten wordt door het bestuur goedgekeurd en kan zo voorgelegd worden
op de Algemene Vergadering (zal online zijn). Ook bij het erkenningsreglement komt een aanpassing:
‘aangesloten’ wordt ‘erkend’. Ook dit zal worden voorgelegd op de Algemene Vergadering.

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
Lezing ‘Fake news’, georganiseerd door Markant
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5.

Asseneedse Cultuurprijs
stand van zaken + volgende stap(pen)
zie bijlage ‘reglement Asseneedse Cultuurprijs - voorzet
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

6.

Voorstel Michel i.v.m. Historische evocatie “Keuredag”
Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering, dan kan Michel dit persoonlijk toelichten.

7.

Aanpassing reglementen gebouwen.
Belangrijkste verandering wordt het invoeren van een poetsvergoeding in de B.K. (bestond reeds in de Bas’cuul)

8.

Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst
Sofie meldt de aanstaande verhuis van de dienst V.T. en de BIB. De dienst zal ook versterking krijgen.

9.

Kalender
woensdag 8 december

Algemene vergadering (online)

Verslag bestuursvergadering cultuurraad

p. 2 (van 2)

