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ALGEMENE VERGADERING 
 

verslag 15 november 2010 
 

 

 

1. Goedkeuring verslag AV 17/06/2010 

 
Geen opmerkingen. 
 

2. Verwelkoming nieuwe afgevaardigden/verenigingen 

 
Voor “Ouderraad olvo”: Marijke Devoogdt 
Voor “Curieus”: Katrien Antheunis 
Voor “JCI”: Thierry Pourveur 
Voor “Open Contact Club”: Alexander Thienpondt 
 

3. invulling vrijgekomen plaatsen 

 
Raad van Bestuur/AV – Bibliotheek (1) Gaspar Warnier: er hebben zich nog geen kandidaten uit vrijzinnige 
strekking aangeboden. 
 
Raad van Bestuur/AV – Cultuurcentrum vzw (1) Jacqueline Vermael: drie kandidaten uit ongebonden 
strekking boden zich aan: Luc Van Belleghem (Visbakkers Heist), Dominiek Segaert (VTB Kultuur), Ingrid 
Willems (Amnesty International).   
 
Er zijn 44 afgevaardigden van verenigingen uit ongebonden strekking aanwezig en de verkiezing bracht 
volgende uitslag: 21 stemmen voor Dominiek Segaert (VTB Kultuur), 18 stemmen voor Ingrid Willems 
(Amnesty International), 4 stemmen voor Luc Van Belleghem (Visbakkers Heist), 2 ongeldige stemmen. 
 
 
 
 
 

Plaats  : Cultuurcentrum lokaal 101/102 Begin 20 uur Einde   21.15 uur 
Aanwezig : 65 verenigingen, 1 gecoöpteerde, 1 lid van de politieke fracties, 4 

vertegenwoordigers van gemeentelijke adviesraden, 1 
vertegenwoordiger van een gemeentelijke dienst 

Verontschuldigd : 8 verenigingen, 2 gecoöpteerden 

Afwezig : 51 verenigingen, 4 gecoöpteerden, 6 leden van de politieke fracties, 3 
vertegenwoordigers van gemeentelijke diensten 

Verslaggever : Thomas Hoeberigs 
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4. subsidiepapieren 2010 

 
Alle papieren werden op tijd ingediend.  De gekleurde papieren en de subsidiepapieren werden apart 
verstuurd.  Sommige stuurden beiden papieren samen terug en bij enkelingen waren er verschillen terug te 
vinden bij rekeningnummer subsidiepapieren en rekeningnummer gekleurde fiche. 
 

5. Cultuurgala 2010 - evaluatie 

 
Het gala was een groot succes.  De voorzitter wil iedereen bedanken die zich ingezet heeft voor het gala.  
 

6. Vrijetijdsmarkt 2010 - evaluatie 

 
Er was een grote opkomst en veel verenigingen hebben verschillende nieuwe leden bij.  Volgend jaar 
moeten de borden op een andere manier bevestigd worden want enkele mensen hebben hun hoofd 
gestoten.   
 
Het aperitiefconcert georganiseerd door de Seniorenadviesraad had moeite om boven de muziek van het 
hoofdpodium te komen.   
 

7. Mededelingen andere raden, gemeentebestuur 

 
Seniorenadviesraad: de seniorenweek heeft plaatsgevonden en was een groot succes.  Toppunt was het 
feest voor de 70+‟ers in het casino waar telkens 750 senioren op aanwezig waren.  Connie Neefs en Frank 
Galan verzorgden het spektakel.  Daarnaast werd er een travestieshow, een lezing over Congo en tal van 
andere activiteiten georganiseerd.  De secretaris wenst dan ook het gemeentebestuur en de vele vrijwilligers 
te bedanken die dit allemaal verwezenlijkt hebben. 
 

8. Uitleg Fairtradegemeente 

 

Fairtradegemeente is een titel die aangeeft  dat een gemeente én haar inwoners eerlijke handel en lokale 

productie/consumptie van duurzame voedingsproducten een warm hart toedragen. 
 
Criteria voor de titel: 
 

1. Het lokale bestuur: resolutie, informatie FT en aankoopbeleid 

2. Winkels en horecazaken:  FTproducten beschikbaar (afhankelijk van het aantal inwoners)  

3. Bedrijven ,organisaties en scholen: producten en educatieve campagnes 

4. Media-aandacht en bevolkingssteun 

5. Lokale trekkersgroep 

6. Lokale productie en consumptie van duurzame voedingsproducten 
 
In de zomer van 2010 behaalde Knokke-Heist de titel. 
 
Hoe kan jouw vereniging actief deelnemen? 
 

 De filosofie van eerlijke handel een warm hart toedragen 

 Op regelmatige basis fairtrade producten (met max havelaar logo!) afnemen 

 VOE (verklaring op eer) ondertekenen 

 

Wie meer info wil of enkele leden van de trekkersgroep wil uitnodigen om extra uitleg te geven over het 

concept, kan terecht bij Ria Blondeel op het nummer 0476 88 53 06 of via email riablondeel1@telenet.be 

mailto:riablondeel1@telenet.be
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9. Doe-bonnen 

 

De Doe-bon is een betaalmiddel bij vrijetijdsinitiatieven en daarvoor hebben we de medewerking van 
de vrijetijdsaanbieders nodig.   
 
Aan de aanbieders wordt gevraagd om de bonnen als betaalmiddel te aanvaarden.  
Er dient gepast betaald te worden. Als de kostprijs € 5,50 is, dan wordt er een bon van € 5 + een 
muntstuk van € 0,50 gegeven.  
 
Hoe krijg je de Bonnen terugbetaald? 
De vrijetijdsaanbieders krijgen op korte termijn de bonnen terugbetaald. 
 

- Hou de bonnen goed bij. 
 Vul het formulier „Aanvraag om toelage‟ in en laat het ondertekenen door twee verantwoordelijken van 

je vereniging. Het formulier kun je vanuit deze site downloaden of .  

- Dien het formulier samen met de bonnen in bij de balie van het onthaal van het Cultuurcentrum 

Scharpoord en de bonnen worden, naar eigen optie onmiddellijk verzilverd of terugbetaald via 

overschrijving.   

-  

Een sticker met het logo van de Doe-bon kan aan het onthaal van het cultuurcentrum opgehaald worden. 

Deze sticker kun je als herkenningsteken op jouw kassa of geldkistje kleven. 
 
Achtergrondinfo Doe-bonnen 

Begin 2008 keurde het Vlaams Parlement het participatiedecreet goed. Het decreet heeft als 
betrachting meer kansen te geven aan personen in armoede en aan verenigingen van en voor 
mensen in armoede om volop deel uit te maken van de cultuur, jeugdwerk- en sportgemeenschap. 
Het participatiedecreet zorgt ervoor dat alle gemeenten in Vlaanderen bijkomende middelen kunnen 
ontvangen om de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede te bevorderen. Deze middelen zijn 
rechtstreeks bestemd voor de mensen in armoede en hun verenigingen. 
 
Afsprakennota vrijetijdsparticipatie Knokke-Heist 2010-2013 
In 2009  werd een afsprakennota opgemaakt tussen de gemeentelijke vrijetijdsdiensten, het OCMW 
en de lokale welzijnsschakel Mama‟s voor Kinderen.  
De subsidie zal voornamelijk aangewend worden ter financiering van de deelname aan 
vrijetijdsactiviteiten  door personen die het financieel moeilijk hebben. Hiertoe werd een Doe-bonnen-
boekje ter waarde van €20 ontworpen met 2 bonnen van €5, 2 bonnen van €3 en 2 bonnen van €2. 
 
Wie heeft recht op een gratis Doe-bonnen-boekje? 

- personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds 
- personen die recht hebben op het Omniostaat van het ziekenfonds 
- personen die gebruiker zijn van de OCMW-dienstverlening 

Deze  doelgroep richt zich naar het onthaal van het Sociaal Huis voor aanvraag van het Boekje. Het 
Doe-bonnen-boekje kan vanaf 15/03/2010 aangevraagd worden. 
 
Het Doe-bonnen-boekje kan ook aangekocht worden aan het onthaal van de verschillende 
Vrijetijdsdiensten m.n. het Cultuurcentrum, Museum Sincfala, Sporthal De Stormmeeuw, De Marge, 
deKunstAcademie en dienst Toerisme. 
 
Wat kan je ermee betalen? 
De bonnen kunnen gebruikt worden als betaalmiddel voor voorstellingen, inschrijvingsgeld, lidgeld, 
kampgeld, ticketgeld…. De verschillende vrijetijdsaanbieders werden aangeschreven en gevraagd 
naar medewerking aan dit project. 

 
Indien je nog vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met   
Viviana Vandekerckhove  of  Thomas Hoeberigs - 050/ 630 430   
of mail: vrijetijdsparticipatie@knokke-heist.be 
www.knokke-heist.be – www.cultuurknokkeheist.be 
 

mailto:vrijetijdsparticipatie@knokke-heist.be
http://www.knokke-heist.be/
http://www.cultuurknokkeheist.be/

