
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats: Cultuurcentrum 

 Begin: 19.40 uur – Einde: 20.50 uur 

 lokaal 101/102 

 

Aanwezig: 73 verenigingen 

 5 gecoöpteerde leden 

 2 vertegenwoordigers van een politieke fractie  

 2 afgevaardigden uit de gemeentelijke adviesraden 

 Schepen van Cultuur Maxim Willems 

 

Verontschuldigd: 6 verenigingen 

 1 vertegenwoordiger van een politieke fractie  

 

Afwezig: 39 verenigingen 

 4 vertegenwoordigers van een politieke fractie  

 2 afgevaardigde uit de gemeentelijke adviesraden 

 

Verslaggever: Thomas Hoeberigs 

 

Voordat de Algemene Vergadering begon, werden de uittredende leden van het 

Dagelijks Bestuur, de dames Jacqueline Vermael en Anny Sabbe-Corthier en de 

heer Herman Goossens bedankt en gehuldigd voor hun jarenlange inzet. Zij 

kregen elk een seriegrafie van Francis Verlinden. 

 

 

GOEDKEURING VERSLAG AV 24.01.2007 
 

Het verslag werd zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

Walter Bague geeft aan dat de vorige AV van 18 april ongeldig was omdat er een 

gebrek aan voldoende leden was. De reden stond niet vermeld op het verslag 

van de AV van 18 april. De voorzitter laat weten dat dit verslag enkel een 

informatieve waarde heeft voor de aanwezigen op deze vergadering en 

verontschuldigd zich voor het mank lopen bij het versturen van de uitnodigingen.  

 

 
 

ALGEMENE VERGADERING 
 

Verslag 13 juni 2007 



 

 

VERWELKOMING NIEUWE AFGEVAARDIGDEN 
 

Voor de Koninklijke Foto- en Filmkring Knokke-Heist is de heer Jacques Martens 

de nieuwe afgevaardigde. De heer Martens is tevens ook de nieuwe voorzitter 

van deze vereniging. 

 

Mevrouw Leona Van Wauwe is een nieuw gecoöpteerd lid. 

 

Bij OKRA Knokke-Heist is mevrouw Vera Lapeire de nieuwe voorzitster. 

 

Voor het koor “Canti@mare Ensemble” is de heer Herman Devriendt de 

vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de Cultuurraad. 

 

 

SLAPENDE VERENIGINGEN 
 

Dit zijn verenigingen die geen teken van leven hebben gegeven op verstuurde 

brieven. Bij verenigingen die na de AV van 13 juni niks meer laten weten, wordt 

hun lidmaatschap uit de Cultuurraad opgeheven. Verenigingen die wel iets laten 

weten, behouden wel hun lidmaatschap in de Cultuurraad.  

 

De Culturele Centrale Heist, Kantclub Zonnerad, Neos Knokke-Heist en de 

Koninklijke Nationale Strijderbond hebben een voorstel tot behoud van 

lidmaatschap gedaan. 

 

Volgende verenigingen verliezen hun lidmaatschap: 

 

opheffing lidmaatschap   

  

Carpe Diem VZW  geen werking meer binnen de  

 gemeente 

LBG Knokke ontbonden 

Nieuw Leven VZW geen werking meer binnen de  

 gemeente 

TV Knokke-Heist werking gestaakt in 2006 

De Keesjes geen antwoorden op brieven 

De Noorse Zeevogel (vinkenmaatschappij) ontbonden 

Gezinsbond Westkapelle geen antwoorden op brieven 

LKGS geen antwoorden op brieven 

Orde van de Kevertjes geen antwoorden op brieven 

Oudervereniging van de Moraal geen antwoorden op brieven 

Oudervereniging vrije Basisschool Ramskapelle geen antwoorden op brieven 

Oudleerlingen Visserijschool geen antwoorden op brieven 

Oudleerlingen OLVO/OLVTD geen antwoorden op brieven 

Studio Ter Linden geen antwoorden op brieven 

Cantabile Knokke-Heist - gemengd koor ontbonden 

Culturele Centrale Heist ontbonden 

 

 



 

 

AANVAARDING NIEUWE VERENIGINGEN: KOOR “KALEO”, KOOR 

“CANTIC@MARE ENSEMBLE” EN CARNAVALSVERENIGING “CLUB 69” 
 

De nieuwe verenigingen werden aanvaard binnen de Algemene vergadering van 

de Cultuurraad.  

 

Het koor Cantabile is officieel ontbonden. (kennisgeving) 

 

 

JAARVERSLAG - GOEDKEURING 
 

Aan de leden van de Algemene Vergadering werd uitleg verschaft over het 

financieel verslag dat in het jaarverslag verwerkt is.  

Er waren geen opmerking – het jaarverslag 2006 werd unaniem goedgekeurd. 

 

 

VRIJETIJDSMARKT 2007 
 

Verenigingen kunnen zich ook na de AV nog inschrijven voor de Vrijetijdsmarkt. 

 

 

CULTUURGALA 2007 
 

De toegangprijs voor het Cultuurgala is hetzelfde gebleven namelijk  39,50.  

 

Dit jaar zal er opnieuw een “Cultuurdrager” gekozen worden. Verenigingen 

kunnen kandidaten voorstellen. Tot nu toe zijn er nog maar 6 kandidaturen 

binnengekomen. De prijs van Cultuurdrager heeft tot doel, de stille werkers 

(vrijwilligers) van de verenigingen in de bloemetjes te zetten. 

 

 

Verslag: Thomas Hoeberigs 


