
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Plaats: Cultuurcentrum 
 Begin: 19.30 uur – Einde: 20.00 uur 
 lokaal 101/102 
 
Aanwezig: 31 verenigingen 
 2 gecoöpteerde leden 
 2 vertegenwoordigers van een politieke fractie  
 1 afgevaardigde uit de gemeentelijke adviesraden 
 Schepen van Cultuur Maxim Willems 
 
Verontschuldigd: 2 verenigingen 
 
Afwezig: 83 verenigingen 
 3 vertegenwoordigers van een politieke fractie  
 ? afgevaardigde uit de gemeentelijke adviesraden 
 
Verslaggever: Thomas Hoeberigs 

 
 

GOEDKEURING VERSLAG AV 24.01.2007 
 
Er stonden nog enkele fouten in: 
 
De heer Roger De Backere stond niet op de lijst van kandidaten voor het 
beheersorgaan van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek. Roger De Backere is 
gezien er minder kandidaten zijn dan het aantal te begeven plaatsen dan ook 
verkozen. 
 
Op het briefhoofd staat Culturele Raad terwijl het Cultuurraad moet zijn. 
 
Het is de Vrijetijdsmarkt en niet Cultuurmarkt. 
 

 

VERWELKOMING NIEUWE AFGEVAARDIGDEN 
 

Verschoven naar de volgende Algemene Vergadering. 
 
 

 

 

 
 

ALGEMENE VERGADERING 
 

Verslag 18 april 2007 



 

 

SLAPENDE VERENIGINGEN 
 
Naar aanleiding verkiezingen en van de vraag om zich als lid van de Cultuurraad 
te bevestigen hebben een aantal verenigingen dit laatste niet gedaan. Het 
Dagelijks Bestuur meent dat zij deze “slapende verenigingen nog eens moest 
aanschrijven. Dit is intussen gebeurd en een aantal onder hen hebben alsnog 
gereageerd. De stemming omtrent de slapende verenigingen wordt verschoven 
naar de volgende Algemene Vergadering. 
 
 

JAARVERSLAG - GOEDKEURING 
 
Ook de goedkeuring van het jaarverslag wordt verschoven naar de volgende 
Algemene Vergadering. 
 
 

VRIJETIJDSMARKT 
 

De Vrijetijdsmarkt wordt opnieuw georganiseerd namelijk  op zondag 02 
september.  Men kan zich nog altijd inschrijven.  
 
 

Cultuurgala 2007 
 

Dit jaar zal het Cultuurgala plaats vinden op zaterdag 6 oktober in de grote zaal 
van het Casino.  Aan het concept zal ietwat gesleuteld worden.  De toegangsprijs 
blijft ongewijzigd op 39,50 euro. Ook de cultuurprijzen ‘De Cultuurdrager 2007’ 
en ‘De Cultuurlevensloop’ zullen opnieuw uitgereikt worden.   
 
Al zal de werkwijze om genomineerd te worden ietwat anders zijn. De 
aangesloten verenigingen binnen de Cultuurraad kunnen kandidaten aanbrengen. 
Zij moeten deze kandidaturen wel motiveren. Daarna gaan we over tot 
stemming, net zoals verleden jaar.( 1 stem per vereniging ) De vier kandidaten 
met de meeste stemmen worden dan uiteindelijk genomineerd. De laureaat 
wordt kenbaar gemaakt op het Cultuurgala.  
De kandidaten van vorig jaar kunnen opnieuw worden voorgedragen. De laureaat 
van vorig jaar uiteraard niet. Men kan deze cultuurprijs slechts éénmaal winnen. 
 
De kandidaturen moeten binnen zijn bij  de voorzitter  ten laatste op 15 

mei eerstkomend.  Dit kan met  bijgaand formulier (per post of per e-

mail)  

 
Yvan Hazebrouck, Knokkestraat 459,  8300 Knokke-Heist 
Email : yvan.hazebrouck@telenet.be 
 
 

VARIA 
 

Geen varia punten. 
De volgende Algemene Vergadering is in de maand juni. De uitnodiging volgt 
nog. 
 
Verslag: Thomas Hoeberigs 


