
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Thomas Hoeberigs 

 

 

GOEDKEURING VERSLAG AV 19/06/2008 
 

Geen opmerkingen. 

 

 

VERWELKOMING NIEUWE AFGEVAARDIGDEN/VERENIGINGEN 
 

Voor “Flanders Bridge Club”: de heer Frank De clerck 

Voor “JCI”: de heer Philippe D’Hondt 

 

Voor het Vlaams Belang is er volgende nieuwe afvaardiging: de heer Leo De 

Waele als waarnemer en de heer Luc Callens als vervanger. 

 

 

 
 

ALGEMENE VERGADERING 
 

Verslag 26 november 2008 



 

 

AANVAARDING DE KWAKJES 
 

De Kwakjes is een carnavalsvereniging. 

 

Beslissing 

De vereniging wordt door de AV zonder bezwaar aangenomen. 

 

 

VERKIEZING NIEUWE AFGEVAARDIGDE VANUIT DE CULTUURRAAD IN 

DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET CULTUURCENTRUM VZW EN IN 

DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK  
 

Voor deze verkiezing waren er twee kandidaten vanuit de christelijke strekking: 

mevrouw Jeannine Dewaegenaere en de heer Oswald Lecluyse. Er zijn 20 

stemgerechtigde leden aanwezig. De stemming gebeurd schriftelijk. 

Bij de verkiezing voor afvaardiging voor de Algemene Vergadering Openbare 

Bibliotheek: 10 stemmen voor Jeannine Dewaegenaere, 8 stemmen voor Oswald 

Lecluyse, 2 blanco stemmen.  

 

Bij de verkiezing voor afvaardiging Algemene Vergadering Cultuurcentrum 

Scharpoord: 12 stemmen voor Jeannine Dewaegenaere, 6 stemmen voor Oswald 

Lecluyse, 2 blanco stemmen.  

 

Jeannine Dewaegenaere is bij beide verkiezingen verkozen tot afgevaardigde. 

 

 

SUBSIDIEPAPIEREN 2008 
 

Graag had de Cultuurraad nog volgende opmerkingen gemaakt over de afgifte 

van de subsidiepapieren. 

 

Bij iedere afgifte van subsidiepapieren, dient het gekleurd voorblad bijgevoegd te 

zijn. Dit omdat alle contactgegevens en het rekeningnummer van de vereniging 

erop vermeld staat. 

 

Als er een samenwerking is tussen verschillende verenigingen, dienen die 

vermeld te worden en bewezen te worden. Dit kan in de loop van het werkjaar 

bekend gemaakt worden aan het Dagelijks Bestuur. Dit kan door toevoeging van 

een rekeninguittreksel, een krantenknipsel edm. Zodat aangetoond wordt dat er 

een samenwerking is geweest. 

 

Als de verenigingen zalen huren, moeten die facturen van de huurprijzen bij de 

subsidiepapieren gevoegd worden. 

 

Bij andere facturen waarmee investeringen worden verantwoord, dient telkens 

de naam van de vereniging vermeld te staan.  

 

 



 

 

EVALUATIE CULTUURGALA 2008 
 

Het Cultuurgala was een groot succes. Er werden veel prijzen uitgedeeld. 

Filmmaker Benoit Declerck werd verkozen tot jongtalent. De bibliotheekprijs 

werd dit jaar toegekend aan de Marnixring ‘De Blinckaert’. De prijs van 

Cultuurlevensloop ging naar Juul De Vocht, Cultuurdrager 2008 werd Jozef 

Stubbe. 

 

Foto’s van deze avond kunnen bekeken en besteld worden via de website van de 

Cultuurraad www.cultuurraadknokkeheist.be. Of rechtstreeks bij de fotograaf 

Carlos Longueville – gsm: 0479/266.723 – e- mail: clf@telenet.be 

 

Uw opmerkingen over het Cultuurgala 2008 willen we graag ontvangen zodat het 

volgend jaar nog beter wordt.  

 

Het Cultuurgala 2009 zal normaal gezien de eerste zaterdag van oktober plaats 

hebben. 

 

 

MEDEDELINGEN ANDERE RADEN, BESTUUR 
 

Op 28 maart 2009 is er de opening van het fotofestival in het Casino van 

Knokke-Heist. Iedere vertegenwoordiger van de Cultuurraad is meer dan welkom 

op deze opening. Uitnodigingen zullen verstuurd worden. Speciaal aan dit 

fotofestival is dat er op diverse locaties rondleidingen georganiseerd zullen 

worden. Fietsen om zich te verplaatsen, zullen gehuurd kunnen worden. 

 

De brief die iedere vereniging kreeg met de vraag of ze vergaderruimtes hadden 

en of deze gehuurd of eigendom waren, had als doel een inventaris van 

vergaderruimtes op te maken voor gans de gemeente. Deze gegevens zullen 

gebruikt worden om eventuele ongebruikte vergaderruimtes opnieuw in te zetten 

bij schaarste. 

 

Op 14 februari 2009 is er de uitreiking van sporttrofee 2008. Nadien is er het 

Sportgala. 

 

In de week van 17 tem 23 november was er de Seniorenweek. In het Casino was 

er het feest van de 70+ ’ers die meer dan 2250 bezoekers telde. Op 20 

december 2008 wordt er in De Vierbote een kerstmaaltijd opgediend voor de 

minderbedeelden. 


