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Verslag bestuursvergadering cultuurraad p. 1 (van 3) 

goedgekeurd verslag van de bestuursvergadering van 5 oktober 2022 

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

Verontschuldigd Chantal Bobelijn, Peter Audenaert 

Afwezig Sandra Bardyn 

Notulist Chris Van Guyt 

Volgende vergadering  

 

1. Goedkeuren verslag vorige bestuursvergadering 

Het verslag van 6 september wordt goedgekeurd. 

2. Afspraken & te doen uit vorige vergadering: zie overzicht in Google Drive 

https://drive.google.com/file/d/1aQjk0eimqarmQhwQBGwRZsAnmG_ATStb/view?usp=sharing 

Pablo maakt samen met Michel een advies op omtrent de 
conservatie van de historische steen in de gang van de 
voormalige gemeentelijke sporthal. 

Het college heeft op 7 september beslist dat 
ze geen actie zullen ondernemen omdat het te 
complex is en te veel zal kosten. 

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. 

Geen update. 

3. Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen 

De formulieren van deze aanvragen vind je op Google Drive: 
https://drive.google.com/drive/folders/1MfJ4QpQ7f0S6jZQYJn3jSJWrz0Ox5vpP?usp=sharing) 

Assenede Vertelt - 2022.09.23 - De bende Van Hoe-Verstuyft ontvankelijk 

Davidsfonds Assenede - 2022.11.13 - Orgelconcert 2022 ontvankelijk 

Markant Assenede - 2022.10.08+09 - Vertelwandeling dwars door het krekengebied ontvankelijk 

Markant Assenede - 2022.10.15 - Tweedehandsboekenmarkt ontvankelijk 

Orde van de Smoutpot - 2022.12.10 - d'Abdij in Kerstsfeer ontvankelijk 

Samana Groot-Assenede - 2022.10.09 - Chronisch Zieke Mensen nog niet beslist 

Vliet vzw - 2022.10.14 + 2022.11.18 + 2022.12.16 - Filmavonden najaar 2022 ontvankelijk 

Chris zal de verenigingen verwittigen. 

 

https://drive.google.com/file/d/1aQjk0eimqarmQhwQBGwRZsAnmG_ATStb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MfJ4QpQ7f0S6jZQYJn3jSJWrz0Ox5vpP?usp=sharing
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Enkele opmerkingen op ons reglement: 

• Om verwarring te vermijden moeten we duidelijk in het reglement opnemen of een activiteit, door een 
Asseneedse vereniging georganiseerd, voor de inwoners van Assenede, maar op een locatie buiten 
Assenede gesubsidieerd wordt. 

• We moeten kenbaar maken dat busreizen gesubsidieerd kunnen worden. Blijkbaar zijn te weinig 
verenigingen daarvan op de hoogte. 

• We moeten er wat strenger op toezien dat activiteiten publiek bekend gemaakt worden, en dat het niet 
enkel voor eigen leden is. We kunnen een vakje voorzien zodat de aanvragen kan aangeven hoe hij de 
activiteit bekend gemaakt heeft. We zullen dat steekproefsgewijs controleren. 

• Het is niet duidelijk of de activiteit van Samana Groot-Assenede van 2022.10.09 voor een groot publiek 
is. Chris zal Samana om meer duidelijkheid vragen. 

Chris bezorgt een lijst van de ontbrekende afrekeningen aan tina.goethals@assenede.be. Hij vraagt de 
verenigingen waarvan de activiteit meer dan twee maand geleden was om de afrekening. 

4. 11-juliviering 

Pablo zal een overzicht maken van de kosten en doorsturen naar Tina en Robert. 

5. Asseneedse Cultuurprijs: reglement definitieve versie? 

Zie bijlage ‘reglement Asseneedse Cultuurprijs - voorzet april 2022.doc’ 

Kenbaar maken via: 

- Belleman 
- Website van de gemeente 
- De cultuurverenigingen 

Voor de eerste keer reiken we een prijs uit voor elk van de drie categorieën. We doen dat tijdens de 11-
juliviering. 

De eerste stap is het nomineren van de kandidaten. Pablo maakt daarvoor een formuliertje in Google Forms en 
een tekst voor de Belleman. Tina vraagt aan Chantal hoe we de feestcommissies kunnen bereiken. 

6. Gedenksteen 1619 (in voormalige gemeentelijke sporthal) 

Het college heeft op 7 september beslist dat ze geen actie zullen ondernemen omdat het te complex is en te 
veel zal kosten. 

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

In de aanloop van de aanwerving van een cultuurbeleidsmedewerker zijn er capaciteitstesten geweest. 
Binnenkort volgen de schriftelijke en vervolgens de mondelinge proeven. 

8. Rondvraag/varia 

Davidsfonds Bassevelde is erkend als cultuurvereniging. De aanvraag was blijven liggen. 

Michel heeft een aantal werken van Asseneedse schrijvers. Is de bibliotheek geïnteresseerd om deze werken op 
te nemen? Een combinatie van cultuur en heemkunde. Tina zal dat vragen in de bib. 

Dit jaar is er een reveil op het kerkhof van Assenede. Wordt dat nog aangekondigd in de Belleman? Er zal een 
beurtrol komen om dat te organiseren in de vier deelgemeenten. Er zullen gedichten voorgedragen worden en 
er is een muzikaal intermezzo. 

mailto:tina.goethals@assenede.be
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9. Kalender 

woensdag 9 november om 20 uur Bestuursvergadering cultuurraad 
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