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ALGEMENE VERGADERING 
 

verslag 27 november 2014 
 

 

 
1. Verwelkoming door de voorzitter 
 
De voorzitter start de vergadering met een sereen eerbetoon en een minuut stilte voor Robert Madou 

2. Goedkeuring verslag dd.25.06.2014 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
3. Verkiezingen 
 

• Kandidaatstelling strekking Socialistisch: 
Dagelijks Bestuur Cultuurraad – Algemene Vergadering vzw Cultuurcentrum – 
Beheersorgaan Gemeentelijk Bibliotheek 

1 kandidatuur binnengekomen – Anteunis Katrien afgevaardigde van de vereniging Curieus 
Knokke-Heist. 

Mevr. Katrien Anteunis stelt zich voor aan de leden van Algemene Vergadering. 
De kandidatuur van Katrien wordt aanvaard 

 
• Kandidaatstelling strekking Ongebonden: 

Dagelijks Bestuur Cultuurraad 
4 kandidaturen binnengekomen: 

1. Yves Merlevede–Afgevaardigde van de vereniging Koninklijk Toneel Knokke-Heist ”KTKH”  
2. Nicole De Bodt –Afgevaardigde van de vereniging Neos Knokke-Heist 
3. Danny Jones -  Afgevaardigde van de vereniging De Vrienden van het For Freedom 

Museum 
4. Martine Callewaert – Afgevaardigde van de vereniging De Smoeltrekkers. 

Plaats  : Cultuurcentrum lokaal 101/102 Begin 19.30 uur Einde   21.10 uur 
Aanwezig : Politieke afgevaardigde - Danny Bossaert, 74 verenigingen, 

Wd.Bibliothecaris Sofie Leyns , Directeur Cultuurcentrum Pedro 
Oosterlynck 

Verontschuldigd 
 
 
 
 
 
 
Verslaggever 
 
 

 Knokke Brigde Club, Spelotheek De Wip, Ouderraad GBS De Vonk,  
Schepen Jan Morbee, Visbakkers van Heist vzw, 50-Actief, VZW ROER 
 
 
 
 
 
Stephanie Ryckaert 
 
 
 
 
 

   

Verslaggever : Stephanie Ryckaert 
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Algemene vergadering  VZW Cultuurcentrum 
8 kandidaturen binnegkomen: 

1. Yves Merlevede–Afgevaardigde van de vereniging Koninklijk Toneel Knokke-Heist ”KTKH”  
2. Nicole De Bodt –Afgevaardigde van de vereniging Neos Knokke-Heist 
3. Danny Jones -  Afgevaardigde van de vereniging De Vrienden van het For Freedom 

Museum 
4. Martine Callewaert – Afgevaardigde van de vereniging De Smoeltrekkers 
5. Luc Van Belleghem – Afgevaardigde van de vereniging De Visbakkers van Heist vzw 
6. Viviane De Schrijver – Afgevaardigde van de vereniging Dansgroep Heliopsis vzw 
7. Ivan Bruneel – Afgevaardigde van de vereniging Koninklijk balletgroep Le Cygne vzw 
8. Dominiek Segaert – Afgevaardigde van de vereniging vtb Kultuur Knokke-Heist. 

 
Uitslagen verkiezingen: 
Danny Jones – strekking Ongebonden is verkozen om te zetelen in  

• De Algemene Vergadering vzw Cultuurcentrum 
• Dagelijks bestuur van de Cultuurraad   

Katrien Anteunis – strekking Socialistisch is verkozen om te zetelen in 
• De Algemene Vergadering vzw Cultuurcentrum 
• Dagelijks bestuur van de Cultuurraad  
• Beheersorgaan gemeentelijke bibliotheek 

 
Verkiezingen dagelijks bestuur: 
Nieuwe ondervoorzitter is geworden: Patrick Prophète 
 

 
4. Evaluatie Vrijetijdsmarkt 

 

Zijn er opmerkingen of suggesties over de VT markt? 
Het was een prima editie 
Voorstel: 

o VT markt eens in Heist te laten doorgaan. 
Opmerkingen: 

o Aan de kraampjes ter hoogte van de Lippenslaan was er een niveau verschil, de 
kraampjes stonden niet tegen de drempel (markt-voetpad). Volgend jaar zal daar 
rekening mee gehouden worden. 

o Ruimte beperkt – te dicht tegen elkaar  
o Meer publiciteit – er zijn nog te veel mensen die er geen weet van hebben is zeer jammer  
o Vragen voor gratis parking 

 
We nemen die punten mee naar de volgende evaluatie. 
 

5. Evaluatie Cultuurgala 
 
Zijn er opmerkingen of suggesties 

o Zeer geslaagd feest. 
o De formule was perfect. Zeer betaalbaar. 

 
Opmerkingen: 

o Culturele jeugdige mensen bij betrekken. 
o De muziek stond te luid, voorstel om meer een piano sfeer te creëren tijdens de receptie. 

Eens de receptie gedaan is kan de muziek luider. 
 
We nemen die punten mee naar de volgende evaluatie. 
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6. Stand van zaken Webstek 
 

De webstek staat nog niet online. 
o Er is al veel werk ingestoken. 
o Half januari zal hij online staan  en is hij gebruiksklaar 
o Herman Devriendt is de webmaster binnen de Cultuurraad. 

 
Zie print afdrukken als bijlage. 

 
o Het systeem van de code vervalt. Alles gebeurt nu via het secretariaat. 
o Wanneer er iets wijzigt graag mailen naar cultuurraad@knokke-heist.be zodat het 

secretariaat het nodige kan doen. 
• Opgelet de toegang tot de website is enkel voor het secretariaat. 

o We hopen met de nieuwe webstek het eenvoudiger en duidelijker te maken voor 
iedereen. 

o Suggesties en ideeën zijn zeker welkom , stuur gerust een mail. 
o Opmerking: 

De webstek is met de binnengekomen opmerkingen/puntjes van de afgelopen jaar 
gewijzigd. 

 
Wanneer je een mail stuurt naar cultuurraad@knokke-heist.be komt hij bij 2 personen binnen 
nl.: de voorzitter en het secretariaat. 
De bestuursleden kunnen ook altijd gecontacteerd worden. 

 
7. Mededeling andere raden en gemeentebestuur 
 

Schepen van Cultuur kon niet aanwezig zijn wegens familiale redenen. 
 
 
8.  Varia 

 
Opmerking:  
Gelieve rekening te houden met andere belangrijke publieke vergaderingen  en geen  Algemene 
Vergadering  te organiseren op dezelfde datum. 
 
Antwoord: 
Wordt zo goed mogelijk rekening mee gehouden maar kalenders naast elkaar leggen is niet 
evident. 
 
Yvan Bruneel  
Er worden danslessen georganiseerd vanuit dKA onder de noemer Wonderwijs. 
Op dezelfde uren als die van Balletgroep Le Cygne en Dansgroep Heliopsis. 
Dit is rechtstreekse concurrentie vanuit het gemeentebestuur!  
 
Het bestuur van de Cultuurraad schrijft een standpunt t.a.v. het College. 
Omdat de Schepen niet aanwezig is zullen we bij de volgende Algemene vergadering daarop 
terug komen. 
 
Opmerkingen Senioren Advies Raad : 

 
o Beaufort 2015: 
De combinatie strand, zee, duinen en kunst blijft een uniek concept 
Beaufort2015 komt terug  naar Knokke-Heist.   
Is een pluspunt. 

 
o Beelden en monumenten in de stad: 
De beelden en monumenten waren in zeer slechte staat. 
Heel positief dat er nu een onderhoudscontract is voor al die monumenten. 
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• Senioren feest casino: 
In naam Senioren Advies Raad willen we het gemeentebestuur bedanken om alle senioren een 
onvergetelijke dag te bezorgen. 
 

• De Senioren Adviesraad is steeds op zoek naar nieuwe initiatieven. 
o Met trots laten we weten dat er een “praatcafé voor dementie” is opgericht. 

" Eerstvolgende praatcafé gaat door op 10 maart 2015 
 
 
 
 
 
Voor  verslag:  Stephanie Ryckaert 
 

 


