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Verslag bestuursvergadering cultuurraad p. 1 (van 2) 

 

goedgekeurd verslag van de bestuursvergadering van 02.03.2022  

Aanwezig Robert Boelens, Yvan Schaght, Michel Coene, Chris Van Guyt, Pablo Smet, Sofie Van 
Waes (cultuurbeleidscoördinator) en Chantal Bobelijn (schepen van cultuur) 

Verontschuldigd Peter Audenaert 

Afwezig Sandra Bardyn 

Notulist Robert Boelens 

 
1. Goedkeuren verslag vorige bestuursvergadering (09.02.2022) 

Het verslag van 9 februari 2020 kon niet worden goedgekeurd omdat het nog niet aan de vergadering 
kan worden voorgelegd en wordt verdaagd naar de volgende bestuursvergadering. 

 

2. Afspraken en te doen uit vorige vergadering 

Het bezoek aan de vernieuwde bibliotheek dient nog afgesproken te worden. 

 

3. Afrekening subsidies 2021 

• Girnaertfeesten 2021: de afrekening werd doorgegeven maar er blijkt geen aanvraag te bespeuren. 
• Dit evenement is aangekondigd in de media, in de zomer is een pop-up geweest in Boekhoute. 
• Volgens het reglement is subsidiëring mogelijk. Er zal kontact genomen worden en bewijsstukken 
• Dienen voorgelegd te worden. 

 

4. Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen 

• Markant Assenede: ontvankelijk 
• Davidsfonds Bassevelde: ontvankelijk 
• Assenede vertelt ‘Assenede in tijden van oorlog’: niet ontvankelijk 

 

5. Asseneedse Cultuurprijs: reglement definitieve versie 

• Wij verwijzen naar het document ‘Reglement Asseneedse Cultuurprijs Voorzet’. 
• Het zijn de verenigingen die projecten kunnen indienen voor in aanmerking te komen. 
• Individuele personen komen in dit ontwerp niet voor. Mits een laatste lezing kunnen wij dit ontwerp 

goedkeuren. 



Verslag bestuursvergadering cultuurraad p. 2 (van 2) 

• Voor de jurering zouden personen van elke deelgemeente moeten deel uitmaken van de jury. 

 

6. Jubileumviering Assenede 2024 (voorstel Michel Coene) 

• De jubileumviering van DE Vier Ambachten in 1999 kan inspiratie geven. 
• Wellicht is het mogelijk dat Comeet (mits een aanvraag) financiële ondersteuning kan geven. 
• Een halftijds-personeelslid zou reeds een mooie stap zijn in de goede richting. 

 

7. Varia 

• Michel Coene heeft zijn agenda ingediend over volgende onderwerpen: 
o Beeldenpark: het beeld van Van Gyseghem en twee grafzerken zijn nog niet herplaatst. 
o Het naamplaatje van de Molenberg is geplaatst. 
o Wat met de infoborden? 
o Kop in brons laten gieten. Michel vraagt prijsofferte. 

 

8. Kalender 

• Woensdag 6 mei om 20 uur  bestuursvergadering cultuurraad 

• Woensdag 3 juni om 20 uur  bestuursvergadering cultuurraad 

 


