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ALGEMENE VERGADERING 
 

verslag 25 juni 2014 
 

 

 
1. Verwelkoming door de voorzitter 
	  
De	  voorzitter	  start	  de	  vergadering	  met	  een	  sereen	  eerbetoon	  en	  een	  minuut	  stilte	  voor	  Schepen	  Maxim	  
Willems.	  	  

2. Goedkeuring verslag dd. 25.09.2013 
	  
Geen	  opmerkingen	  
 
3. Jaarverslag 2013	  
	  
Ligt	  ter	  inzage	  aan	  het	  onthaal	  Cultuurcentrum	  

Digitale	  versie	  kan	  via	  mail	  opgevraagd	  worden.	  	  	  	  	  Cultuuraad.knokke-‐heist.be	  
	  

4. Verwelkoming en korte voorstelling nieuwe afgevaardigden 
-‐ Ouderraad	  Basisschool	  De	  Vuurtoren	  –	  vertegenwoordiger	  Luc	  Lantsoght	  

De	  vuurtoren	  is	  een	  bijzondere	  school	  voor	  kinderen	  met	  leerproblemen	  en	  vinden	  cultuur	  	  
belangrijk	  om	  hun	  vertrouwen	  op	  te	  bouwen	  

-‐ Ouderraad	  St	  Jan	  –	  school	  –	  vertegenwoordiger	  Lena	  De	  Tavernier	  
Oproep	  door	  de	  voorzitter	  om	  elke	  wijziging	  van	  bestuur	  te	  melden!	  

Dat	  kan	  via	  mail	  of	  telefoon,	  wij	  passen	  het	  graag	  aan.	  

Plaats  : Cultuurcentrum lokaal 101/102 Begin 19.30 uur Einde   20.30 uur 
Aanwezig : Politieke afgevaardigde - Danny Bossaert, 74 verenigingen, Schepen Jan 

Morbee, Directeur Vrije Tijd Fons Theerens, Directeur Cultuurcentrum 
Pedro Oosterlynck 

Verontschuldigd 
 
 
 
 
 
 
Verslaggever 
 
 

 Gecoöpteerden Anne Van Hoof, Roland Poelvoorde, Marianne 
Destickere, Malino - Erna Van Hecke, Knokke Bridge Culb - Wentein 
Martine, ziekenzorg Westkapelle, Koninklijke Nationale Strijdersbond - 
Taecke Willy, Jeugdraad- Annelie  Ingelbrecht, Touring Club Knokke-
Heist – Robert Chielens, Koninklijke Rokersclub De Ware Vrienden – 
Johan Vanhove,Juul De Vocht  
 
Stephanie Ryckaert 
 
 
 
 
 

   

Verslaggever : Stephanie Ryckaert 
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5. Aanvaarding nieuwe verenigingen 
	  
o Ouderraad	  VBS	  Windekind-‐Polderkind	  =	  	  aanvaard	  

o Trekkersgroep	  Fair	  Trade	  =	  aanvaard	  maar	  krijgen	  geen	  subsidies	  

o Penya	  Barcelonista	  Knokke-‐Heist	  =	  	  aanvaard	  maar	  krijgen	  geen	  subsidies.	  

6. Voorstelling De Doebonnen 
	  
Voorafgaande	  info:	  
AFSPRAKENNOTA	  	  VRIJETIJDSPARTICIPATIE	  2014-‐2019	  is	  goedgekeurd	  van	  het	  agentschap	  Sociaal	  
Cultureel	  Werk	  Brussel 
Doel: 
Personen	  in	  armoede	  en	  kwetsbare	  groepen	  meer	  kansen	  bieden	  tot	  participatie	  in	  de	  verschillende	  
Vrijetijdssectoren.	  	  
	  Voor	  Wie?	   

• Voor	  mensen	  	  die	  	  recht	  hebben	  op	  het	  omniostatuut	  	  van	  het	  ziekenfonds.	   
• Voor	  gezinnen	  	  die	  lid	  of	  gebruiker	  zijn	  van	  een	  	  welzijnsorganisatie 

Voor	  welke	  activiteiten?	  	  
• De	  doebonnen	  	  ter	  waarde	  van	  €	  	  2,	  €	  	  3	  en	  €	  	  5	  euro	  	  zijn	  een	  soort	  vrijetijdscheques	  	  die	  

gebundeld	  zitten	  in	  	  en	  handig	  “doebonnenboekje”,	  met	  een	  totale	  waarde	  van	  €	  	  20.	  
• Met	  deze	  bonnen	  kan	  er	  aan	  allerlei	  leuke	  vrijetijdsactiviteiten	  in	  Knokke-‐Heist	  worden	  

deelgenomen.	  
• Ze	  kunnen	  gebruikt	  worden	  als	  betaalmiddel	  voor	  voorstellingen,	  inschrijvingsgeld,	  lidgeld,	  

kampgeld,	  ticketgeld,...	  .	  
	  
Verzilvering: 

• Binnen	  brengen	  aan	  het	  onthaal	  in	  Cultuurcentrum 
• Op	  rekening:	  wordt	  steeds	  terug	  gestort	  binnen	  de	  14	  dagen. 
• Contant	  mogelijk:	  maar	  enkel	  kleine	  bedragen. 

 
7. Subsidies 
	  

Na	  de	  vergadering	  zal	  iedereen	  zijn	  invulformulieren	  ‘subsidies’	  meekrijgen.	  
Gelieve	  die	  zo	  correct	  en	  duidelijk	  mogelijk	  in	  te	  vullen	  en	  terug	  af	  te	  geven	  aan	  het	  onthaal	  van	  het	  
Cultuurcentrum	  Scharpoord,	  ten	  laatste	  tegen	  14	  augustus	  2014	  

	  
De	  verenigingen	  kunnen	  ze	  ook	  digitaal	  opvragen,	  invullen	  en	  terug	  mailen.	  

	  

8. Vrijetijdsmarkt 
Vrijetijds	  markt	  

Zondag	  7	  september	  2014	  
Van	  10	  tot	  13	  uur	  
A.	  Verweeplein	  	  

	  
Aan	  het	  begin	  van	  het	  seizoen	  kan	  er	  kennis	  gemaakt	  worden	  met	  	  een	  waaier	  van	  activiteiten.	  
Elke	  organisatie	  krijgt	  terug	  een	  eigen	  stand	  waar	  ze	  informatie	  kunnen	  geven	  aan	  de	  geïnteresseerden.	  
De	  uitnodigingsbrief	  gaat	  begin	  juli	  bij	  ons	  de	  deur	  uit.	  
Gelieve	  die	  in	  te	  vullen	  en	  terug	  te	  sturen.	  
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9. Cultuurgala 
 
Er	  werd	   gebrainstormd	   over	   hoe	   “aantrekkelijker”	  we	   het	   Cultuurgala	   kunnen	   organiseren	   en	   hoe	  meer	  
mensen	  we	  kunnen	  bereiken	  om	  naar	  het	  cultuurgala	  	  te	  komen. 
Editie	  2014	  is	  een	  vernieuwde	  formule.	  

	  

Dag indeling Cultuurgala: 
Officiële gedeelte = Magritte zaal  
zitten in een auditorium opstelling 

• 19u30 deuren open 
• 19u30 foto collage = duur +/- 15 minuten  
• 19u45 officiële uitreiking 
• 21u einde  

Receptie: 
• 21u tot 22u receptie opgeluisterd door “Waldorf en Statller” 
• 22u tot 23.30u Optreden van ‘De laatste show band’ 
• DJ 

Inkom: 
5 euro 
Incl. 2 consumpties tijdens “de laatste show band” 
Kaartverkoop onthaal cultuurcentrum  
Iedereen welkom  

Foto’s:	  

Wij zijn op zoek naar foto’s ( 3 tal ) van jullie werking/vereniging om deze te publiceren. 
 
Mogen we vragen om deze foto’s (liefst actie foto’s)digitaal door te sturen naar 
cultuurraad@knokke-heist.be en met hoge resolutie, zodat we deze kunnen gebruiken op 
het Cultuurgala. De foto’s moeten binnen zijn tegen 15 juli 2014. 
De naam van de vereniging zullen we proberen te vermeden tijdens de projectie  

	  

Cultuurdrager:	  

Wie	  is	  de	  echte	  cultuurdrager	  ?	  
	   Mensen	  die	  zich	  belangeloos,	  achter	  de	  schermen	  inzetten.	  (regelement	  is	  meegestuurd)	  
	   Aarzel	  niet	  ons	  te	  telefoneren	  en	  vragen	  te	  stellen.	  
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10. Vereniging paspoort – lidkaart cultuurraad 
	  
Wordt	  vervangen	  door	  een	  nieuw	  lidkaart.	  	  
Wie	  hem	  niet	  mee	  had	  moet	  de	  kaart	  aan	  het	  onthaal	  gaan	  omwisselen.	  

11. Mededeling andere raden en gemeentebestuur 
	  

Mrs.	  Magda	  Lievens	  heeft	  ontslag	  genomen	  om	  gezondheidsredenen.	  
Magda	  zetelde	  in	  het	  Dagelijks	  bestuur	  van	  de	  Cultuurraad	  als	  ondervoorzitter	  en	  
Was	  lid	  van	  de	  	  Raad	  van	  bestuur	  Cultuurcentrum	  vzw	  en	  verkozen	  binnen	  de	  strekking	  ongebonden.	  

	  
Op	  de	  volgende	  AV	  van	  oktober	  /	  november	  2014	  zullen	  verkiezingen	  worden	  georganiseerd	  om	  deze	  

plaatsen	  opnieuw	  in	  te	  vullen.	  
	  
Opvraging	  kandidaturen	  zal	  gebeuren	  2de	  helft	  september	  2014	  

	  
12. Varia 

	  
• Samenkomst	  	  Algemene	  Vergadering.	  	  De	  Algemene	  vergadering	  komt	  minimum	  	  2x	  per	  jaar	  samen.	  

	  
• Webstek:	  

Na	  meer	  dan	  12	  jaar	  in	  gebruik	  is	  deze	  aan	  vernieuwing	  toe.	  

Het	  bestuur	  is	  volop	  aan	  het	  werken	  aan	  de	  vernieuwde	  webstek.	  
Uitleg	  over	  de	  vernieuwde	  webstek	  van	  de	  cultuurraad	  komt	  op	  de	  volgende	  Algemene	  Vergadering.	  

Op	  de	  nieuwe	  webstek	  zullen	  dan	  ook	  telkens	  de	  agenda	  punten	  	  van	  de	  AV	  verschijnen.	  
	  

• Koninklijke	  Vinkenmaatschappij	  Strand	  –	  en	  Duinzangers	  bestaat	  75	  jaar.	  

Er	  zijn	  speciale	  formulieren	  voor	  een	  kleine	  subsidie	  
Wordt	  eerstdaags	  verstuurd	  	  naar	  de	  vereniging.	  
	  

• Wat	  met	  verenigingen	  die	  niet	  actief	  zijn?	  
De	  werking	  wordt	  gecontroleerd	  via	  hun	  subsidie	  formulieren,	  jaarverslag,...	  
Verenigingen	  die	  niet	  in	  aanmerking	  komen	  voor	  subsidies	  maar	  aangesloten	  zijn	  bij	  de	  Cultuurraad,	  

moeten	  ook	  een	  jaarverslag	  binnen	  brengen.	  	  
Heeft	  de	  vereniging	  geen	  werking	  meer	  dan	  staat	  de	  vereniging	  op	  non-‐actief	  -‐	  “Slapend”	  

• Hervorming	  tekst	  subsidies	  
Het	  is	  de	  bedoeling	  is	  om	  de	  subsidies	  te	  vereenvoudigen.	  De	  bestaande	  voorwaarden	  en	  teksten	  zijn	  

voorbij	  gestreeft	  en	  zijn	  aan	  vernieuwing	  toe.	  
Deze	  vernieuwing	  moet	  ook	  bijdragen	  tot	  een	  betere	  werking	  	  van	  de	  subsidies	  commissie.	  
Op	  een	  speciale	  vergadering	  zullen	  de	  nieuwe	  voorwaarden	  worden	  uitgelegd.	  

	   	  
• Subsidies	  webstek	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Om	  extra	  subsidies	  te	  krijgen	  moeten	  de	  verenigingen	  een	  webstek	  hebben	  en	  geen	  BLOG	  

	  
Voor	  verslag	  	  Stephanie	  Ryckaert	  

 


