
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Plaats: Cultuurcentrum 
 Begin: 19.35 uur – Einde: 21.05 uur 
 lokaal 101/102 
 
Aanwezig: 68 verenigingen 
 2 gecoöpteerde leden 
 1 vertegenwoordiger van een politieke fractie  
 4 afgevaardigden uit de gemeentelijke adviesraden 
 2 afgevaardigden uit de gemeentelijke culturele  
 diensten 
 Schepen van Cultuur Maxim Willems 
 
Verontschuldigd: 15 verenigingen 
 5 gecoöpteerde leden 
 2 afgevaardigde uit de gemeentelijke culturele diensten 
 
Afwezig: 28 verenigingen 
 2 vertegenwoordigers van een politieke fractie 
 
Verslaggever: Maickel Roeters 

 
 

GOEDKEURING VERSLAG AV 12/12/2007 
 
Punt 9: Opmerking Walter Bague 
Is de Vrijetijdsraad al samengekomen? 
Er is een 1e vergadering geweest maar er waren te weinig afgevaardigden 
aanwezig om de tot een overleg te komen.  
 
Er waren geen verdere opmerkingen omtrent het verslag. Het verslag wordt dan 
ook goedgekeurd. 
 
 

VERWELKOMING NIEUWE AFGEVAARDIGDEN/VERENIGINGEN 
 
VVVG Knokke-Heist: Dhr. Jan Cardijn 
Flanders Bridgeclub: Dhr. Vredemann De Lille 
Macclub: Dhr. Pierre Lambert  
Sociale Raad: Mevr. Marleen de Bruyckere  
Koken met Koen: Dhr. Philippe Baeyens 
Kamerkoor Kaleo: Mevr. Hilde Baetens  

 
 

ALGEMENE VERGADERING 
 

Verslag 19 maart 2008 



 

 

 
 

VRIJWILLIGERSCENTRALE STAND VAN ZAKEN 
 
Sinds de start in 2007 hebben zich in totaal 77 mensen aangemeld via de 
vrijwilligerscentrale (rechtstreekse aanvragen worden buiten beschouwing 
gelaten) Er is zeker een potentieel aan vrijwilligers waarop verenigingen kunnen 
beroep doen om hun activiteiten mee te helpen ondersteunen.  
Voorlopig zijn er nog geen vacatures doorgegeven van de verenigingen maar u 
kan er ook aan denken dat u vrijwilligers kan vragen voor éénmalige 
evenementen zoals bijvoorbeeld het cultuurgala. 
 
Het is niet de bedoeling van de vrijwilligerscentrale om vrijwilligers weg te 
plukken maar om nieuwe vrijwilligers te vinden en een link te worden tussen 
vraag en aanbod. Het is dus belangrijk dat ook verenigingen hun vacatures 
doorgeven aan de vrijwilligerscentrale. 
 
Geef dus uw vacatures door want ze zullen verschijnen in de advertentiebladen 
zoals u misschien al gezien hebt. In bijlage vindt u de lijst van de huidige 
vacatures. 
 
Vrijwilligerscentrale Knokke-Heist 

Viviana Vandekerckhove en Thomas Hoeberigs 

A:  Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist 
T:  050/630 430 
F:  050/630 429 
M:  vrijwilligerscentrale@knokke-heist.be 
W:  www.vrijwilligerscentraleknokke-heist.be 
 
 

NIEUWE WERKWIJZE – AANTEKENEN AANWEZIGHEID OP ALGEMENE 

VERGADERING  
 

 

 

Het opnemen van de aanwezigheden bij de Algemene Vergadering is al 
verscheidene jaren een doorn in het oog. Het neemt enorm veel tijd in beslag. 
Tegelijkertijd is het noodzakelijk om de aanwezigheden te registreren omdat 
deze meetelt voor het berekenen van  de subsidies. 
 
Het Dagelijks Bestuur heeft beslist om het systeem te automatiseren. Vanaf de 
volgende vergadering hoeft u niet meer te tekenen maar enkel een pasje door 
het systeem te halen. Dit gebeurt aan het einde van de vergadering. 



 

 

Iedere vereniging krijgt 1 pas op naam van de vereniging. Met deze pas kan de 
vertegenwoordiger of zijn vervanger binnen komen, u moet enkel de kaart 
doorgeven. Opgelet, er is wel nog steeds één vertegenwoordiger per vereniging, 
één persoon kan dus niet niet met twee pasjes afkomen om te laten registreren. 
Het ontwerp van de pas ziet u hierboven. U kan deze afhalen bij het secretariaat 
van het Cultuurcentrum nadat de Cultuurraad per mail of per brief aangegeven 
heeft dat deze klaar liggen. Heeft u  echter niet de tijd gehad om deze kaart af te 
halen dan kan dit nog ten laatste op Algemene Vergadering van Juni aanstaande. 
 

Bij verlies kan een nieuwe kaart aangevraagd worden tegen betaling van  5. 
De aanwezigheid zal dus niet meer op papier afgetekend kunnen worden. 
Verontschuldigen kunnen wel nog altijd ‘op voorhand’ doorgeven worden aan het 
secretariaat. 
 
 

VOORSTELLING NIEUW PROJECT 
 

De Cultuurraad heeft een voorstel uitgewerkt om samenwerking tussen 
verenigingen te stimuleren. 
 
Stel : U zit met ideeën voor een project, waarvoor uw vereniging te klein is of 
beschikt over onvoldoende middelen om deze te realiseren. 
Met een beetje hulp zou u er echter wel in slagen om aan uw ideeën uitvoering 
te geven. 
 
Een vrijwillige samenwerking tussen aantal verenigingen om één project te 
realiseren is hier een mogelijke oplossing.  
Verenigingen ondersteunen elkaar in kennis, middelen etc. De Cultuurraad geeft 
ondersteuning – per organisatie is er 1 lid per vereniging die in een kerngroep 
zetelt. Deze kerngroep wordt samengesteld rond een voorgesteld project.  
 
Dat dit voorstel kans op slagen heeft blijkt uit de spontane samenwerking naar 
aanleiding van het 
project van de gratis concerten van Sint Cecilia Heist (dit naar aanleiding van 
hun 100-jarig bestaan) voor het publiek in alle deelgemeenten van Knokke-Heist. 
Voor het concert in Westkapelle is contact genomen met de plaatselijke 
verenigingen. Het Davidsfonds Westkapelle speelde ook al langer met het idee 
om een concert in Westkapelle te organiseren. Samen met hen wordt het concert 
in elkaar gestoken. De verenigingen zorgen mee voor ondersteuning en 
randanimatie.  
 

 

VOORSTELLING MUSEUM FOR FREEDOM RAMSKAPELLE  
 

Dhr. Freddy  Jones geeft, als conservator, een korte voorstelling over en een 
stand van zaken van de werken ivm het  Museum for Freedom  in Ramskapelle.  
Dit nieuwe museum zal onderdak vinden in het oud gemeenteschooltje van onze 
deelgemeente. De opening is voorzien op 06 juni 2008. 
 
 

 

 

 



 

 

CULTUURGALA 2008 
 
Het cultuurgala gaat door op 4 oktober 2008 in het Casino van Knokke-Heist. 
 
Er wordt nu druk aan het concept gewerkt binnen de werkgroep. 
 
De nominaties voor de Cultuurdrager mogen vanaf nu binnen gebracht op het 
adres van de voorzitter,  
Yvan Hazebrouck,  Knokkestraat 459 , 8300 Knokke-Heist  (Duinbergen) of 
gemaild worden (yvan.hazebrouck@telenet.be)   
 
De kandidaturen moeten voorzien zijn van een korte motivatie en eventueel van 
een foto van de betrokkene. 
 
 

VRIJETIJDSMARKT 2008 
 
De vrijetijdsmarkt gaat door op zondag 7 september van 10 tot 13 uur. 
 
De jeugd zal een aparte startdag krijgen. Zij zullen dus niet meer deelnemen aan 
deze Vrijetijdsmarkt. De zondagochtend was niet de meest geschikte plaats voor 
hun doelgroep te bereiken. 
 
De JCI Knokke-Heist mag hieraan deelnemen, zij moeten contact opnemen met 
de jeugdraad. 
 
Schrijf u dus in voor deelname op de vrijetijdsmarkt. Ook na 1 april heeft u daar 
de kans nog toe maar wacht niet te lang zodat de indeling opgemaakt kan 
worden. 
 
 

MEDEDELINGEN UIT ANDERE RADEN EN GEMEENTEBESTUUR 
 

Jeugddienst 

Roefel zal plaatsvinden op zaterdag 21 juni 2008 bij sportcentrum Molenhoek in 
Westkapelle. Dus niet in Ramskapelle vanwege de werken. Op 21 juni 2008 
hebben de kinderen net hun examens achter de rug 
Een warme oproep om mee te helpen deze activiteit in goede banen te leiden.  
 

Seniorenraad 

Algemene Vergadering Seniorenraad op woensdag 26 maart om 15 uur in de 
Vierbote 
 
In januari is de nieuwe seniorengids voorgesteld. Dank aan de medewerkers en 
het gemeentebestuur voor de steun bij de ontwikkeling.  
 
Ontmoetingscentrum De Vierbote loopt goed. Er worden ook activiteiten gedaan 
zoals Breiclub, Rummicubclub, surfen op het internet en een kerstdiner voor 
minderbedeelden. 
 
In de pers zijn artikels verschenen omtrent enkele uitspraken van de 
Seniorenraad die niet correct zijn weergegeven. Een gezegde is: Zeg mij wat je 
schrijft en ik zeg u wie ik ben. (dixit Walter Bague) 



 

 

 

Jeugdraad 

Zondag 23 maart paasgrabbel 
Inschrijven vanaf 9.30 uur – start om 10 uur 
 
Cultuurcentrum 

 

Vraag van Geert Weymiens : 
Is er een reglement voor het ophangen van affiches in Scharpoord? 
 
Schepen Willems: Er is geen reglement, iedereen mag 1 affiche ophangen. Het 

probleem dat aangekaart wordt is uitgeklaard. De afdeling Vrijetijd is aan het 

kijken dat er plaats komt voor alle verenigingen op alle plaatsen ongeacht of ze 

nu cultureel of sport zijn. 

 

Gemeentebestuur 

 
Minigolftentoonstelling UTOPIA van 23 maart tot 17 april in de tuin van 
Scharpoord 
 
Fotofestival geopend op 15 maart (tot 1 juni 2008) met als gastfotograaf dhr. 
Frans Lanting. 
 
Werken aan Scharpoord zijn in een afrondende fase. Er komt een extra 
vergaderlokaal , een extra balletzaal, 
een zware goederenlift en extra bergruimte voor materialen 
 
Op 20 juni 2008 wordt het vernieuwde “Ijzepark”  (Dumotierlaan) plechtig in 
gebruik genomen. 
Een van de mooiste parken van Knokke-Heist ontworpen door Landschaps- en 
tuinarchitect Aldrik Heirman (park)  en Jan Vercruysse (labyrint)   
 
Cavalia van 22 juli tot 31 augustus aan het station Knokke. Info op 
www.cavalia.be 
Het is een unieke belevenis van hoogstaand niveau zoals ze vroeger in Knokke-
Heist veel te zien waren.  
 
Najaar: Tentoonstelling 100 jaar Compagnie du Zoute in het Cultuurcentrum 
De Compagnie was en is een belangrijke speler in de ontwikkeling van Knokke-
Heist. Op stedenbouwkundig gebied zijn ze trendsetter geweest in België. 
 
Cultuurraad 

 
Het jaarverslag is bijna af en wordt goedgekeurd op de volgende Algemene 
Vergadering. 
Het zal wederom eerst ter inzage liggen. 
 
Website: Voer uw activiteiten in en mocht het niet lukken geef een seintje en wij 
helpen u of doen het voor u.  


