
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plaats: Cultuurcentrum 
 Begin: 20 uur – Einde: 20.45 uur 
 lokaal 101/102 
 
Aanwezig: 70 verenigingen 
 2 gecoöpteerde leden 
 1 vertegenwoordiger van een politieke fractie 
 3 afgevaardigden uit de gemeentelijke adviesraden 
 2 afgevaardigden uit de gemeentelijke culturele diensten 
 Schepen van Cultuur Maxim Willems 
 
Verontschuldigd: 14 verenigingen 
 3 gecoöpteerde leden 
 1 afgevaardigde uit de gemeentelijke adviesraden 
 1 afgevaardigde uit de gemeentelijke culturele diensten 
 
Afwezig: 32 verenigingen 
 2 gecoöpteerde leden 
 2 vertegenwoordigers van een politieke fractie 
 1 afgevaardigde uit de gemeentelijke culturele diensten 
 
Verslaggever: Maickel Roeters 

 
 

GOEDKEURING VERSLAG AV 26/11/2009 
 
Geen opmerkingen. 
 
 

VERWELKOMING NIEUWE AFGEVAARDIGDEN/VERENIGINGEN 
 
Voor “O.N.Z. Radiozendamateurs”: Yves Tourain ipv Eddy Vachaudez 
Voor Markant Knokke-Duinbergen-Heist”: Thérèse Pierets van Lancker vervangt 
Anny Sabbe-Corthier 
 
 

 
 

ALGEMENE VERGADERING 
 

Verslag 18 juni 2009 



 

 

AANVAARDING 
 
Lidmaatschap Hof der Prinsen 
Lidmaatschap De Visbakkers Knokke-Oosthoek 
Lidmaatschap Ouderraad Olvo 
 
Beslissing 

De verenigingen worden door de AV zonder bezwaar aangenomen. 

 
 

KENNISGEVING STOPZETTING VERENIGING OPPERCAMEREN VAN 

HEYLIGHEN JOSEPH  
 
Deze vereniging stond jarenlang in voor het schooltoneel van het Sint 
Jozeflyceum.  
Yves Dekimpe heeft geen opvolger gevonden. 
 
 

JAARVERSLAG 2008 
 
Er zijn geen mensen komen kijken naar het jaarverslag. 
 
De voorzitter overloopt de afrekening van 2008 en begroting van 2009 
De mensen die een jaarverslag wensen dienen dit aan te vragen bij het 
secretariaat. 
 
 

TENTOONSTELLING TONY VENNEMAN & FRANCIS VERLINDEN 
 

RETROSPECTIEVE Tony Venneman en Francis Verlinden 
19-09-2009 tot 04-10-2009 - dagelijks van 10 tot 19 uur - Cultuurcentrum 
Scharpoord 
 
Francis Verlinden studeerde 7 jaar aan de kunstacademie Sint-Lucas te Brussel. 
De kunstenaar woonde in Knokke van ‘64 tot ‘95 en woont nu in het 
Retranchement (NL). Hij werkte 5 jaar bij de Prentkunstenaars van Damme 
onder leiding van Paul Klein. Verlinden stelde verschillende malen tentoon 
inbinnen- en buitenland (Knokke-Heist, Brugge, Damme, Brussel, Luik, 
Dusseldorf, Duinkerke,Middelburg...) 
 
Tony Venneman is duidelijk iemand die met meer dan één muze op 
vertrouwelijke voet staat.  
In 1969 begon hij als autodidact te schilderen. In 1970 was hij de inspirator van 
de kunstkroeg  
“De Kobbe”, bestempeld als de voorloper van het huidige Cultuurcentrum 
Scharpoord.  
Dat was voor hem een tijd van pionierswerk en culturele verrijking. Hij is reeds 
40 jaar creatief  
als kunstschilder. 
 
Iedereen zal een uitnodiging ontvangen voor de opening. 
 
 



 

 

7. SUBSIDIEPAPIEREN 2009 
 

Subsidiepapieren voor 2009 zijn af te halen in het secretariaat van het 
Cultuurcentrum. 
Een digitale versie kan u vinden op de website van de Cultuurraad 
www.cultuurraadknokkeheist.be onder de rubriek nieuws.  
 
Vergeet niet uw identificatiefiche (het gekleurde blad, bijgevoegd bij dit verslag) 
samen met de subsidiepapieren in te leveren. 
 
Graag had de Cultuurraad nog volgende opmerkingen gemaakt met betrekking 
tot de opmaak 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. Dit mogen kopieën zijn. 

- Bij andere facturen waarmee duurzame investeringen worden verantwoord, 
dient telkens de naam van de vereniging vermeld te staan.  

- De bladeren van de aangifte dienen genummerd te worden. 

- Vermeld de activiteiten chronologisch 

- Vermeld duidelijk bij de activiteit wat de culturele inslag is. 

- Activiteiten die in reeksverband zijn mogen gegroepeerd worden onder 1 
noemer met daarnaast de data. 

- Noteer alle activiteiten die u doet. Let wel op activiteiten die bij een andere 
raad gehonoreerd worden met subsidie komen niet meer in aanmerking.  

- Noteer op elk blad duidelijk de naam van de vereniging en het nummer. 
 
UITERSTE INLEVERDATUM IS 31 JULI 2009 

Bij onvoorziene zaken gelieve dan tijdig contact op te nemen met de 

voorzitter 

 

 

8. CULTUURGALA 2009 
 
Cultuurgala 2009 
Casino Knokke – grote zaal 
zaterdag 3 oktober 2009 17.30 uur  
 
Onder het genot van een heerlijk diner, verzorgd door Ten Dauwe, worden de 
cultuurprijzen van Knokke-Heist uitgereikt. Natuurlijk wil je graag weten wie de 
opvolgers worden van De Marnixring, Juul De Vocht en Cultuurdrager Jozef 
Stubbe. Nadien kan u geheel in stijl verder genieten van het exclusieve feest van 
De Pré Historie Live. 
 
 45 (inclusief receptie, diner en entree De Pré Historie Live) 



 

 

De Pré Historie Live - Guy De Pré 
Casino Knokke - Kroonluchterhall 
Zaterdag 3 oktober van 21 tot 03.00 uur 
 
Neem de leukste danshits vanaf de jaren vijftig en mix die gulzig op de juiste 
manier. Met karakter, met persoonlijkheid. Voeg er een scheutje nostalgie aan 
toe en verpak dit alles in een glamoureus decor. Vergeet ook niet de wolken van 
kleurlicht en de walmen van ambiance. En vj’s selecteren live de bijpassende 
videoclips en verrassende animatiebeelden voor het podiumgrote scherm. Dat 
stomende goedje wordt in feestelijke porties opgediend aan de dollende en 
rollende massa.  
In het kader van het Cultuurgala rollen we de loper uit voor dit swingend 
dansspektakel. De party start met de toppers van de jaren vijftig, de ‘golden 
sixties’ en dendert over de jaren zeventig en tachtig naar het beste van de jaren 
negentig. Met als gevolg: een drukbezette dansvloer en enthousiaste mensen die 
de evergreens uit volle borst meezingen… Voor jongeren van 7 tot 77 jaar. Over 
alle rang of stand heen.  
 
 12 /  10 VVK/  8 uitpas-verengingen 

 
Kaartverkoop start vanaf eind augustus. 
 
Kandidatuur Cultuurdrager :  

Momenteel nog maar 1 ontvangen. U heeft nog de tijd tot einde juni om 

de kandidaturen in te dienen! 

 

 

VRIJETIJDSMARKT 2009 
 
6 september van 10 tot 13 uur – Verweeplein 
Vrijetijdsmarkt 

Er kunnen nog inschrijvingen gebeuren tot het einde van de maand via het 
Cultuurcentrum. 
 
4 september – 20 uur – Scharpoord 
Startavond verenigingsleven 

Zoals vorig jaar starten we met een leuke film. Dit jaar is dat ‘Hairspray’. 
Hairspray is een film die gemaakt is naar aanleiding van een Broadway-musical. 
De Broadway-musical is gemaakt na de Hairspray-film uit 1988, de film die in 
2007 is uitgekomen is dus geen directe remake van de film uit 1988. De 
hoofdrollen in de film worden gespeeld door Nikki Blonsky, John Travolta en 
Michelle Pfeiffer. Daarna zullen we samen iets drinken en ambiance maken met 
Piv Huvluv.  
 

 

MEDEDELINGEN UIT ANDERE RADEN, GEMEENTEBESTUUR 
 
Gemeentebestuur 

Voor het geplande beeld in Westkapelle zijn onderhandelingen bezig voor 
sponsoring van de buizen. 


