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Verslag bestuursvergadering cultuurraad p. 1 (van 3) 

 

goedgekeurd verslag van de bestuursvergadering van 14.04.2022  

Aanwezig Pablo Smet, Yvan Schaght, Michel Coene, Chantal Bobelijn en Sofie Van Waes 

Verontschuldigd Peter Audenaert, Chris Van Guyt 

Notulist Sofie Van Waes 

 
1. Goedkeuren vorig verslag: 

Verslag van 09.02.2022 wordt goedgekeurd. 

Verslag van 02.03.2022 nog niet ontvangen. 

 

2. Afspraken en te doen uit vorige vergadering 

Er is niets aangepast, alles blijft zoals het zo is. 

 

3. Advies erkenning sociaal-culturele verenigingen 

• Er werden 51 aanvragen ingediend, 49 hiervan waren reeds lid van de cultuurraad. 

• 2 verenigingen waren nog niet aangesloten: Sterrenwacht De Polderster en Werkgroep Ezelsstoet 

• Alle verenigingen hebben de nodige bewijsstukken ingediend. 

• De cultuurraad geeft een gunstig advies voor alle aanvragen. 

• Pablo bezorgt het advies zo vlug mogelijk, zodat dit kan voorgelegd worden aan het college. 

 

4. Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen 

Alle aanvragen worden goedgekeurd, behalve de aanvraag van OKRA Assenede. 

• Ontspanning voor leden OKRA (12.10.2021-01.03.2022 / OKRA Assenede) – NIET goedgekeurd 
• Voorstelling ‘Een avondje Fo(u)’ (15.01-26.03.2022 / Nieuw Asseneeds Toneel) 
• Wandeling met uitleg ‘Assenede in tijden van oorlog’ (02.04.2022 / Markant Assenede) 
• Travestieshow (10.04.2022 / Holebi Spirit) 
• Muzikaal spektakel ‘On the road again’ (16+17.04.2022 / Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia 

Bassevelde) 
• Paasfeest (20.04.2022 / Samana Groot-Assenede) 
• Cultuurreis naar Normandië (22-25.04.2022 / Davidsfonds Bassevelde) 
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• Projectie ‘Het Assenede van Walter Redel’ (22+29.04.2022 / Vliet vzw) 
• Concert Eleanor (23.04.2022 / Strandpaal 28 vzw) 
• Lezing ‘Meisjes van 50 en meer’ (26.04.2022 / Markant Bassevelde) 
• RaRa concerten: One Frame Movement + Moker + Radio Martiko + Don Kapot (30.04+01.05.2022 / 

Strandpaal 28 vzw) 
• Lezing ‘Heden schupjes, morgen drupjes’ (13.05.2022 / Landelijke Gilde Bassevelde) 
• Bezoek aan Vlissingen (21.05.2022 / Nationale Strijdersbond Boekhoute) 
• Concert Amuri & Spiranza Trio (21.05.2022 / Strandpaal 28 vzw) 
• Projectie ‘Poldergeest’ (26.05.2022 / Vliet vzw) 
• Lezing ‘Diefstal paneel Rechtvaardige Rechters’ (27.05.2022 / Assenede Vertelt) 
• Bezoek aan Ieper (31.05.2022 / Nationale Strijdersbond Boekhoute) 
• Optreden Never 2 Late – Feest van de arbeid (30.04.2022 – Rebelle Assenede) 

 

5. 11 juli-viering 

Baar OOST organiseert in samenwerking met de Feestcommissie van Oosteeklo. 

 namiddag & avond met 1 DJ en 3 bands (zie het voorlopige programma hieronder). 

 De prijzen zijn excl. btw, aangezien wij de btw via onze VZW kunnen terugvorderen. 

 Voor PA/geluid/Licht & bediening hebben we enkel de extra benodigde materialen en manuren 
gerekend die nodig zijn voor de 11 juli-viering, niet wat we al nodig hadden voor de andere dagen 
van ons evenement. Hiervoor werken we samen met Argon AV uit Assenede. 

Voorstel 11-juli viering op Baar OOST (zondag 10 juli 2022) 

Startuur Naam Prijs excl. btw 

15.00 uur DJ Ambroos 100,00 euro 

16.30 uur Pura Vida 480,00 euro 

18.00 uur Toapegeraapte 1.150,00 euro 

20.00 uur Band of Brothers 850,00 euro 

Doorlopend PA/geluid/licht + bediening 1.196,00 euro 

 In totaal komen we op een budget van 3.776 euro excl. btw uit. 

OK, Sofie laat weten dat het goed is en spreekt met Bruno De Canne af om dit verder op te volgen. 
Er moet wel nog een officieel programma aan toegevoegd worden, op vraag van Chantal direct bij het begin om 
15.00 uur. 

 

6. Carnavalobjecten 1958-1959 in brons: prijsofferte 

Er is een offerte van € 600,00 per stuk om de viskoppen in brons te laten gieten. 

Voorstel om samen met De Twee Ambachten, Assenede Vertelt en Vliet te overleggen hoe we hier 
verder mee kunnen, wat de toekomst hiervan kan zijn, wie dit bewaard, … 
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Eventueel ook in samenspraak met de feestcommissie van Assenede 

Michel neemt contact op met de verschillende verenigingen om dit verder te bespreken. 

 

7. Asseneedse Cultuurprijs: reglement definitieve versie 

Het aangepaste voorstel werd niet meegestuurd met het verslag. 

Bespreking wordt verplaatst naar de volgende vergadering. 

 

8. Bezoek vernieuwde bibliotheek 

Er moet een nieuwe datum afgesproken worden.  

Voorstel om volgende vergadering in de vergaderzaal van dienst VT met dan voor de vergadering een 
korte rondleiding. 

 

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

• Dienst Vrije Tijd kampt met een personeelstekort door ziekte. Hierdoor worden enkele projecten on 
hold gezet. 

Om de hoogste nood te ledigen, werden de uren van Bruno De Canne en Sophie Stradiot (werken 
halftijds voor de bibliotheek) uitgebreid. 

• Kledij Reuzen: de koppen hebben nood aan een make-over. Het kapsel van Eglantina heeft een 
dotsje en dat is moeilijk om daar een tiara op te zetten.  

Wat zijn de mogelijkheden om die verder aan te passen. 

Leo De Buyser heeft de koppen gemaakt, misschien nog eens aan hem vragen. 

Michel heeft de contactgegevens. Hij bezorgt deze aan Chantal. 

 

10. Varia 

• Pablo neemt nog contact op met de Gîrnaertfeesten ivm de subsidie sociaal-culturele projecten 2021. 

• Bord Molenbergplein: is weg, waar is het naartoe? Pablo kan het ook niet meer vinden. Er is niemand die 
weet waar het naartoe is.  

• Het is Sofie haar laatste vergadering. Ze wenst iedereen te bedanken voor de fijne samenwerking de 
voorbije jaren en wenst de cultuurraad nog heel veel succes in de toekomst! 

 

11. Volgende vergadering 

Volgende vergadering: Woensdag 4 mei 2022, 20.00 uur 
Bureau Vrije Tijd + bezoek aan vernieuwde bib 

 


