
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plaats: Cultuurcentrum 
 Begin: 20 uur – Einde: 21.05 uur 
 lokaal 101/102 
 
Aanwezig: 65 verenigingen 
 2 gecoöpteerde leden 
 3 afgevaardigden uit de gemeentelijke adviesraden 
 2 afgevaardigden uit de gemeentelijke culturele diensten 
 Schepen van Cultuur Maxim Willems 
 
Verontschuldigd: 8 verenigingen 
 2 gecoöpteerde leden 
 1 vertegenwoordiger van een politieke fractie 
 1 afgevaardigde uit de gemeentelijke adviesraden 
 2 afgevaardigde uit de gemeentelijke culturele diensten 
 
Afwezig: 44 verenigingen 
 3 gecoöpteerde leden 
 2 vertegenwoordigers van een politieke fractie 
 1 afgevaardigde uit de gemeentelijke adviesraden 
 2 afgevaardigde uit de gemeentelijke culturele diensten 
 
Verslaggever: Maickel Roeters 

 
 

GOEDKEURING VERSLAG AV 19/03/2008 
 
Geen opmerkingen. 
 
 

VERWELKOMING NIEUWE AFGEVAARDIGDEN/VERENIGINGEN 
 
Voor de  schaakclub “Cnoc Is Ier”: de heer Hugo Van Gompel 
 
 

AANVAARDING LVSW & DE VRIENDEN VAN HET FOR FREEDOM 

MUSEUM 
 
LVSW Knokke – Heist (staat voor: Liberale Vereniging voor Socio-culturele 
Werking Knokke-Heist, is een vereniging die activiteiten organiseert voor 
mantelzorgers en zorgbehoevenden in een thuissituatie. LVSW werkt samen met 

 
 

ALGEMENE VERGADERING 
 

Verslag 19 juni 2008 



 

 

het Regionaal Dienstencentrum van de Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen en 
de vzw Ondersteuning in Thuiszorg.   
 
De vrienden van het For Freedom Museum hebben tot doelstelling: 
De werking van het museum te ondersteunen zowel op financieel als op moreel 
vlak, en zo een stukje “vergeten” geschiedenis in ere te houden en de boodschap 
van vrede en verdraagzaamheid uit te dragen. 
 
Beslissing 

Beide verenigingen worden door de AV zonder bezwaar aangenomen. 

 
 

VERKIEZING NIEUWE AFGEVAARDIGDE CULTUURCENTRUM EN 

BIBLIOTHEEK  
 
Er zijn geen kandidaturen binnen gekomen. 
Het bestuur zal zelf mensen aanspreken voor beide functies. 
 
Uitgesteld naar de volgende Algemene Vergadering oktober 2008. 
 
 

NIEUWE WERKWIJZE – AANTEKENEN AANWEZIGHEID OP ALGEMENE 

VERGADERING  
 

Het Dagelijks Bestuur heeft beslist om het systeem te automatiseren. Vanaf 
vanavond hoeft u niet meer te tekenen maar enkel een pasje door het systeem 
te halen. Dit gebeurt altijd 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 met twee pasjes afkomen om te laten registreren. Het 
ontwerp van de pas ziet u hierboven.  
 
De verenigingen die niet aanwezig waren op de Algemene Vergadering kunnen 
de kaart afhalen aan het secretariaat van het Cultuurcentrum  
 

Bij verlies kan een nieuwe kaart aangevraagd worden tegen betaling van  5 (dit 
is de prijs van aanmaak) 
De aanwezigheid zal dus niet meer op papier afgetekend kunnen worden. 
Verontschuldigen kunnen wel nog altijd ‘op voorhand’ doorgeven worden aan het 
secretariaat. (per mail of telefonisch) 



 

 

JAARVERSLAG 2007 
 

Er zijn opmerkingen op het jaarverslag binnengekomen. 
 
Het jaarverslag is te raadplegen op de website van de Cultuurraad.  
Een papieren versie is enkel op aanvraag te verkrijgen. Om de kosten en het 
gebruik van papier te verlagen worden de jaarverslagen niet meer in grote 
getalen aangemaakt. 
 

 

SUBSIDIEPAPIEREN 2008 
 

Het gekleurde identificatiefiche moet na een zeer nauwkeurig controleren voor 
akkoord terug bezorgt worden samen met de subsidiepapieren. 
 
De digitale versie van de subsidiepapieren zijn per e-mail verstuurd. Indien u een 
papieren versie wenst kan u dit opvragen aan het secretariaat.  
 
De formulieren dienen vóór 31 juli 2008 aan de voorzitter van de Cultuurraad 
toegezonden te worden, Yvan Hazebrouck, Knokkestraat 459 te 8300 

Knokke-Heist. (er komt een speciale brievenbus te hangen voor de subsidie-

papieren aan de oprit) 

Na deze datum worden er geen verslagen meer aanvaard en vervalt het recht op 
betoelaging. 
 
Heeft u moeilijkheden of vragen bij het opmaken van het verslag, dan kan u 
steeds contact opnemen met één van de leden van het Dagelijks Bestuur. 
Verenigingen die geen subsidies wensen dienen dit op de subsidiepapieren 
uitdrukkelijk te vermelden. 
 
Ook aan de verenigingen die geen subsidies wensen, vragen wij een jaarverslag 
in te dienen als teken van engagement in de Cultuurraad.  
 
 

WEBSTEK CULTUURRAAD 
 
Het Dagelijks Bestuur heeft een werkgroep opgestart om de webstek van de 
Cultuurraad bij te werken. 
Indien u opmerkingen of suggesties hebt dan zijn die welkom bij Dirk 
Overstraete (voorzitter werkgroep), 050 61 10 01 of dirk@continental-tours.be 
 
 

CULTUURGALA 2008 
 
Het Cultuurgala gaat door op zaterdag 4 oktober 2008 in het Casino van Knokke-
Heist. 
 
Vanaf 17.30 uur 
Cultuurgala 2008 

Onder het genot van een heerlijk diner worden de cultuurprijzen van Knokke-
Heist uitgereikt.  
 45 (inclusief receptie, diner, koffie & entree Radio Moderne) 

 



 

 

Vanaf 21 uur 
Radio Modern 

Radio Modern brengt de glamour en de stijl van de jaren '40-'50 terug op de 
dansvloer. Liefhebbers van rock-'n roll, swing en vergelijkbare dansstijlen zullen 
hun hart opnieuw kunnen ophalen.   
  10 VVK /  12 ADD 
 
 8 (leden Cultuurraad) mits voorlegging van de hoger vermelde pas 

(aanwezigheidskaart) 
 
info en reservatie 
Cultuurcentrum Knokke-Heist 
Meerlaan 32 8300 Knokke-Heist 
050 630 430 
cc.ticket@knokke-heist.be   
Start verkoop ticketten bij het opening van het nieuw seizoen (eind augustus 
2008) 
 
De nominaties voor de Cultuurdrager mogen nog binnen gebracht 

worden op het adres van de voorzitter,  

Yvan Hazebrouck,  Knokkestraat 459, 8300 Knokke-Heist  (Duinbergen) 

of gemaild worden (yvan.hazebrouck@telenet.be)  tot en met 31 juli 

2008. 

 
De kandidaturen moeten voorzien zijn van een korte motivatie en eventueel van 
een foto van de betrokkene. 
 
Het cultuurgala zal jaarlijks in het 1e weekend van oktober gehouden worden. 
 
 

VRIJETIJDSMARKT 2008 
 
De vrijetijdsmarkt gaat door op zondag 7 september van 10 tot 13 uur. 
 
Indien u nog wilt deelnemen moet u dringend contact opnemen met het 
secretariaat. 
 
De Cultuurraad organiseert, vanwege de dansavond in oktober, een vespa toer.  
De start zal gebeuren op de vrijetijdsmarkt. 
 
 
 

MEDEDELINGEN UIT ANDERE RADEN EN GEMEENTEBESTUUR 
 

De Sloepe 

In de zomer van 2009 trekt volkskunstgroep De Sloepe uit Knokke-Heist, samen 
met de bevriende groep De Hovelingen-Viking, naar de Europeade in Litouwen. 
Deze zomer treed de groep eerst nog op in Knokke-Heist. 

De groep “Tar kutis” komt uit Alytus, een stad in het zuiden van Litouwen op 
amper 100km van de hoofdstad Vilnius. De stad is met z'n 70 000 inwoners de 
6de stad van het land en ligt langs de oevers van de “Nemunas” rivier. Naast het 
Litouws leert men er het Engels als 2de taal, soms ook Duits of Frans. 



 

 

Vandaag telt de groep meer van 50 jongeren die Litouwse dans en muziek 
brengen. De jonge muzikanten spelen ondermeer viool, cello, accordeon, 
percussie, hoorn en klarinet. 

In 2006 won Tar kutis de “Golden Bird” en was het finalist in het Litouwse TV-
programma “Gero Upo”.Opvallend is dat de meeste leden reeds van jongs af aan 
(vanaf 3 à 4 jaar) dansen en musiceren bij Tar kutis en ook vaak verder 
studeren in muziek of dans. 

Het optreden van Tar kutis in Knokke-Heist gaat door op woensdag 9 

juli 2008 vanaf 15 uur op het Heldenplein te Heist. 

 
Tentoonstelling 

Van 13 september tot 28 september is er in het Cultuurcentrum een 
tentoonstelling van de kunstenaar Werner Sarlet naar aanleiding van 50 jaar 
kunstenaarsschap. Werner Sarlet was leraar plastische kunsten in Knokke-Heist. 
 
Alle leden van de verenigingen aangesloten bij de  Cultuurraad zijn welkom op de 
vernissage op 13 september. 
 

Gemeentebestuur 

Het Cultuurcentrum investeert in publicitaire ruimte voor de verenigingen. U 
heeft daarvoor allemaal een schrijven ontvangen. Een van de beleidsprioriteiten 
van het cultuurcentrum is in de komende jaren meer aandacht te hebben voor 
het verenigingsleven. 
 
Zomer 2008: er zijn wederom enorm veel activiteiten deze zomer in de 
gemeente. Er is dus geen reden om weg te gaan.  
 
De vrijetijdsmarkt is een jaarlijkse traditie aan het worden. Het Cultuurcentrum 
heeft dit jaar nog een speciale verrassing voor u. Het is belangrijk om de 
communicatie in de gaten te houden. 
 
De twee directeurs Vrijetijd zijn na het pensioen van André Desmidt ook 
verantwoordelijk voor Toerisme in afwachting van een nieuwe directeur. 
In deze tussentijd maakt de gemeente Knokke-Heist een denkoefening om te 
zien hoe we de promotie de komende jaren opzetten. Er is ook een belangrijke 
verandering in zienswijze bezig in Brussel. De nadrukkelijke eis van een bepaald 
diploma zou in de toekomst versoepeld worden waardoor meer de kwaliteiten/ 
ervaring (deskundigheid) van de persoon spelen. 
 
Cavalia is al goed begonnen. Het is zeker de moeite waard om te bezoeken. En 
het lijkt misschien duur maar dat is het zeker niet. 
 
Op zaterdag 21 juni opent de Cartoonale weer zijn deuren. Voor deze 
tentoonstelling zijn we de route voor de toekomst aan het uitstippelen omdat we 
veel deelname uit de Aziatische landen hebben en geen uit bijvoorbeeld 
Frankrijk. 


