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Verslag bestuursvergadering cultuurraad p. 1 (van 2) 

 

verslag van de bestuursvergadering van 09.02.2022 

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

Chantal Bobelyn 

Notulist Peter Audenaert 

1. Goedkeuren verslag vorige bestuursvergadering 

Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

2. Afspraken & te doen uit vorige vergadering 

 Stand van zaken omtrent het standbeeld van de ezel in Bassevelde. De opdracht is toegewezen 
aan Hugo Vermeire. Het beeld word al gemaakt maar de inhuldiging zal pas volgend jaar 
doorgaan.  

loopt 

Chantal organiseert een overleg met de adviesraden en de communicatiedienst nog te doen 

Cultuurprijs word nog niet opgenomen in de begroting. We bekijken of we dit via eigen 
middelen kunnen doen 

nog te doen 

3. Aanpassing statuten: De vragen van Remi Van De Veire daaromtrent  

Zie mail van Remi en subsidiereglement 

De cultuurraad adviseert geen verdere aanpassingen meer te doen. Pablo bezorgt dit advies aan Sofie. 

De statuten zijn nu aangepast en dus in regel met de wetgeving omtrent genderevenwicht; de praktijk is dat 
echter nog niet. De cultuurraad zal nogmaals een oproep doen, Pablo en Peter bekijken of dit eventueel kan 
d.m.v. een ludiek filmpje. 

4. Adviezen: 

-afsprakennota:  advies wordt gevolgd 

-budget: advies wordt gevolgd 

-subsidiereglement: advies word gevolgd 

-aanpassingen statuten: advies word gevolgd 

5. Subsidieaanvragen 

“Assenede in tijden van oorlog” van Markant: niet ontvankelijk (reden: enkel voor leden en partners). 
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“2 Markantzaken in de kijker”  van  Markant:  ontvankelijk 

6. Asseneedse Cultuurprijs 

Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

7. Voorstel Michel i.v.m. Historische evocatie “Keuredag” 

Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering, dan kan Michel dit persoonlijk toelichten. 

8. Rondvraag: 

Chantal: inhuldiging van het ezelsbeeld (Bassevelde) wordt uitgesteld tot volgend jaar september. Er is ook stof 
aangekocht voor de nieuwe outfit van onze reuzen. 

Sofie: de verhuis naar de nieuwe bib is een feit, wij hebben nu een zelfleenbib. De officiële inhuldiging volgt op 
latere datum. Ivan stelt een gezamenlijk bezoek aan de bib voor, hij neemt contact op met Nancy. 

Sofie: in de Bijenkorf moet nu een schoonmaakvergoeding betaald worden ( 35 euro, 120 euro bij gebruik van 
de cafetaria) Er is voor de zaal en de cafetaria nu ook mobiele luchtfiltratie gehuurd 

Ivan vermeldt het “Project Verhougstraete” (verplaatsen monument) en de voorgestelde herstellingswerken 
aan de bunker.( Assenede Vertelt) 

Pablo: Ludo dankt ons voor de attentie 

 

Volgende vergadering: woe 2 maart 

 

 


