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ALGEMENE VERGADERING 
 

verslag 10 juni 2015 

 

 
1. Verwelkoming door de voorzitter 
 
Uitzonderlijk gaat de vergadering door in het auditorium omdat lokaal 101-102 bezet is voor de 
studenten. 

2. Jaarverslag 2014 
 
Ligt ter inzage aan het onthaal, wil je hem digitaal aanvraag via cultuurraad@knokke-heist.be. 
 
3. Goedkeuring vorig verslag 
 
Geen opmerkingen 
 
4. Nieuwe verenigingen 
 
Aanvraag lidmaatschap 

• Vzw Wakkojakko’s – opgericht sinds 20 augustus 2014 
Email: wakkojakkos@gmail.com 
Voorzitter = Vanlaecke Maxim 
Ondervoorzitter =  Timmerman Stijn 

 
 

• Orgelcomité Sint-Margaretha Knokke-Heist – al 15 jaar een feitelijke vereniging 
Email: jozef.bonte@telenet.be 
Voorzitter = Jozef Bonte 

  

Plaats  : Cultuurcentrum lokaal 101/102 Begin 19.30 uur Einde   21.10 uur 
Aanwezig : Politieke afgevaardigde - Danny Bossaert, 67 verenigingen, 

Directeur Cultuurcentrum Pedro Oosterlynck, Schepen Jan Morbee 

Verontschuldigd 
 
 
 
 
 
 
Verslaggever 
 
 

 Wd.Bibliothecaris Sofie Leyns, Ziekenzorg Knokke, Hof der prince, 
Curieus, De Drankorgels, Touring Club, De Visbakkers Knokke, 
Gecoöpteerd lid Marianne Destickere en Roland Poelvoorde, Vrij 
Atelier,Seagull, Sportraad, Le Cygne 
 
 
 
Stephanie Ryckaert 
 
 
 
 
 

   

Verslaggever : Stephanie Ryckaert 
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Algemene Vergadering gaat unaniem akkoord met de aanvaarding van beide verenigingen. 
Worden op de volgende AV uitgenodigd. 
 

Nieuwe afgevaardigden van verenigingen: 
• Myriam Vervaet - Smet  afgevaardigde van 50plus  
• Anne Bailyu – afgevaardigde van de Gezinsbond Knokke  

 
 
5. Retributie gemeentelijk materiaal 

 
Het regelement werd aangepast.  
Voor de verenigingen die zijn aangesloten bij de CR veranderd er niks. 

Nieuw = 
• Er wordt met verschillend categorieën gewerkt 

o A – gemeentelijke organisatie 
o B – Verenigingsleven  
o C -  particulier 
 

• Al wat onder categorie A en B valt  = gratis lenen. 
 
• Alle categorieën moeten transport betalen = 5% van uitgeleende materiaal met min. 50 euro 

o Klein materiaal kan men zelf ophalen. (tafels en stoelen) 
 
Er komt controle! Bij schade van het materiaal moet je betalen.  
Altijd een aanvraag formulier invullen. 
 
Opmerking Schepen Jan Morbee: 
De verenigingen die niet zijn aangesloten bij de Cultuurraad kunnen ook gebruik maken van 
gemeentelijk materiaal. 
 
 

6. Subsidies 
  

Betreft de nieuwe reglementering, die is positief onthaald.  
Het document gaat nu naar het college voor goedkeuring nadien, naar de Gemeenteraad. 
Zal pas ingaan in werkjaar 2015-2016. 
 
Opgelet werkjaar 2014-2015 is het nog op de oude manier. 
Alle aanwezige verenigingen hebben hun formulier ontvangen na de vergadering. 
Digitaal aanvragen via cultuurraad@knokke-heist.be. 
14 augustus moeten de subsidie formulieren binnen zijn. 
 
Opmerking van Dhr. Merlevede: 

 Proficiat aan het bestuur voor hun inzet om het puntensysteem te vereenvoudigen.  
 
 
7. Cultuurcocktail 
 

Cultuurcocktail  03.10.2015 
De voorbereidingen zijn al goed op gang. 

 
• Stand van zaken:  

o 19u30 deuren open 
o 20u starten huldiging in Magritte zaal 
o 21u15 afsluiten officieel gedeelte  
o Aansluitend receptie  
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• Presentatie:  
o Yves Merlevede 
o Stefaan Vandenberghe 
o Mieke Remmerie 

• Muziek: Ishtar – Trio Dolce vita  
• Aansluitend DJ 
 
 
Vanaf 1 september zijn de kaarten ter beschikking aan het onthaal van het Cultuurcentrum 
Scharpoord. 
Bij reservering zeker niet vergeten de naam van de vereniging te vernoemen. 

• Komt ten voordele van de subsidies. 
 
 
8.  Korte uiteenzetting – reglementering Cultuurprijzen 

 
De voorzitter geeft een korte uiteenzetting. 

1. Een zilveren medaille voor Cultuurverdienste zal toegekend worden door het Dagelijks Bestuur 
van de Cultuurraad aan verdienstelijke bestuursleden van de culturele verenigingen aangesloten bij 
de Cultuurraad mits voordracht aan college van burgemeester en schepenen. 

Voorwaarden: 25 jaar inzet cultureel werk in één en dezelfde vereniging. 
(1 jaar bestuursfunctie = 1 jaar) (1 jaar gewoon lid = ½ jaar)  

Hoe? De vereniging doet aanvraag voor de zilveren medaille aan het Dagelijks Bestuur via een 
daartoe bestemd formulier. 

2. Een gouden medaille voor Cultuurverdienste zal alleen toegekend worden aan een persoon die 
zich op een heel bijzondere wijze ingezet heeft voor het culturele werk in Knokke-Heist. Wie al een 
gouden medaille ontvangen heeft, kan men nog altijd een zilveren medaille ontvangen.   

Hoe? Het Dagelijks Bestuur draagt iemand voor aan het college van burgemeester en schepenen om 
een gouden medaille in ontvangst te nemen.   

Waar en hoe worden de zilveren en gouden medailles uitgedeeld? Deze medailles worden 
uitgedeeld tijdens het Cultuurcocktail/gala, de bijhorende pins kunnen uitgereikt worden op het 
verenigingsfeest. 
 
3. De Nestor (sinds 2009) is een eremetaal (in de vorm van een penning) voor leden van 
seniorenverenigingen aangesloten bij de Cultuurraad.  

Hoe? Op schriftelijke aanvraag door de betrokken vereniging aangesloten bij de Cultuurraad via een 
daartoe bestemd formulier. 

 
Alle aanvragen worden onderzocht door het bestuur. 

 
4. Cultuurdrager: 
De verenigingen zijn aangeschreven en stellen een kandidaat voor. 
Dit kan schriftelijk of digitaal via daarvoor bestemd formulier. 
Toekenning: 
De verenigingen kunnen meestemmen. 
Iedere vereniging heeft stemrecht door middel van 2 stemmen te gebruiken naar voorkeur. 
 
De verkozen kandidaten krijgen hun prijs op de Cultuurcocktail. 
 
Opmerking 
Zilveren en gouden medaille liggen los van elkaar. 
Iemand die een gouden medaille krijgt heeft ook recht op een zilveren. 
 



 
 

Zetel: Cultuurcentrum “Scharpoord” - Meerlaan 32 - 8300 Knokke-Heist - ( 050/630.430  
www.cultuurraadknokke-heist.be – cultuurraad@knokke-heist.be 42� 

Vraag van Femma Heist:  
Moet met geen 50 jaar bestuurslid zijn vooraleer je een gouden medaille in ontvangst kunt nemen? 
Antwoord Voorzitter Dirk Overstraete: 
Is niet meer van toepassing 
Opgelet: Lid en bestuurslid worden samen berekend. 
Zie uiteenzetting die iedereen meekreeg na de vergadering. 
 

9.  Bekendmaking VT markt 
 
 

 
 
Een warme oproep aan al de verenigingen om deel te nemen aan de VT markt. 
De inschrijvingsformulieren worden verstuurd in de maand Juli. 
Parking probleem wordt zo goed mogelijk aangepakt. 
Op de brief zal vermeld staan waar men kan parkeren. 
 
Vraag van Smoeltrekkers: 
Mag er verkocht worden op de VT markt? 
Anwoord Directeur Pedro Oosterlynck: 
Er is daar geen perfect  
Roer en VA Verkopen ook hun ‘deelname aan cursus’. 
De bedoeling is zeker geen commerciële markt te creëren. 
 
Het is delicaat om een regelement op te stellen. 
Toilet problematiek zullen we oplossen. In principe kunnen alle deelnemers van de VT markt naar 
het toilet in het Stadhuis. 
 
Besluit: het moet een plezant evenement blijven 
Het mag zeker geen commerciële markt worden. 
Aangenaam en gezelligheid is de voornaamste drijfveer om de markt te organiseren. 
 
Opmerking Anne bailyu: bij verkoop van artikelen op de openbare weg heb je een vergunning 
nodig.  
Wordt uitgezocht en het regelement sturen we mee samen met het inschrijvingsformulier. 
 
 

10  Mededeling andere raden en gemeentebestuur 
 

Geen opmerkingen 
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11.Varia 
 

1. Walter Bague – Enkele vragen in verband met de kunstwerken in onze gemeente: 
 
Vraag: Timing wuivende krabben van Panamarenko? 
 
Antwoord Schepen Jan  Morbee: 
Het kunstwerk van Panamarenko ligt bij TUD –  
Er zijn heel wat herstellingswerken nodig. Zal een tijd duren tegen dat het kunstwerk terug een plaats 
krijgt. 
Er kan geen timing op gezet worden, in overleg met de kunstenaar zelf, kijken we hoe het kunstwerk kan 
worden verstevigd. 
 
Vraag: Timing “Ode aan de vrouw” van Claerhout? 
Antwoord Schepen Jan Morbee: 
Is besproken in de commissie en er is een voorstel om het kunstwerk te leggen in het waterbekken aan 
de Molenhoek en dit met volmondige goedkeuring van de kunstenaar zelf. 
Is ook een meerwaarde voor Westkapelle. 
 
Vraag: Voltooiing toren van Westkapelle van Soete? 
Antwoord Schepen Jan Morbee: 
Het Gemeentebestuur kan daar nog geen beslissing over nemen  zo lang de  werken van de A 11 niet zijn 
afgerond. 
 
Vraag: Kunstwerk van Jutte plein de wandelaar? 
Antwoord Schepen Jan Morbee: 
Het kunstwerk is weg omdat de bruikleen overeenkomst ten einde is. 
Er komt geen vervanging, het bestuur is aan het bekijken om het plein op te smukken 
 
Vraag: wanneer komt de commissie samen? 
Antwoord Schepen Jan Morbee: 
Maand september 
 
Vraag: Brochure kunst? Kan die herwerkt worden? De foto’s zijn niet meer up-to-date. 
Antwoord Schepen Jan Morbee: 
Medewerker communicatie Paul Moeyaert is verantwoordelijk voor de brochure. 
Voorstel : een mail sturen met exact welke foto’s niet meer up-to-date zijn.  
Dhr. Baque zal het nodige doen. 
 
 
Opmerking Walter Baque: 
Kunnen de vrouwen van Claerhout niet op het Zegemeer tot dat de beelden van Panamarenko klaar zijn? 
Antwoord Schepen Jan Morbee: 
Neen, kunstenaar Claerhout heeft zelf besloten zijn kunstwerk te plaatsen aan de molenhoek. 
 
Beaufort 2015 is nogal ingewikkeld op het internet. 
Komt er een folder? 
Antwoord  schepen Jan Morbee: 
Beaufort is geen initiatief van Knokke-Heist maar komt van de provincie. 
De provincie is verantwoordelijk voor alle communicatie, het bestuur wacht ook vol ongeduld naar alle 
publicaties. 
 
In de pers gelezen dat de intergemeentelijke vereniging kunst erfgoed werkt in de kustregio’s. 
Verschillende gemeentes hebben al akkoord gegeven. 
Heeft Knokke-Heist geen interesse? 
 
Antwoord Schepen Jan Morbee: 
Persartikel was niet correct. 
Stad Oostende is gestart met het project en hebben zelf contact genomen met verschillende kust-
gemeentes tot aan Blankenberge. 
Knokke-Heist kan en mag nog niet instappen in dat samenwerkingsverband. 
Het is een beginnend project en stad Oostende zal het bekijken na een 2-tal jaar. 
Nadien zullen ze Knokke-Heist uitnodigen om mee te werken aan het project. 
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2. Vraag Anne Bailyu: 
Stand van zaken toekenning straatnaam Maxim Willemspad. 
De gemeenteraad heeft een principiële beslissing genomen over de nieuwe straatnaam. 
Wanneer komt de definitieve beslissing? 
 
Antwoord Voorzitter Dirk Overstraete 
Straatnaamcommissie zal daarover een beslissingen nemen. 
16 juni ’15 komt de commissie straatnaamgeving samen. De Voorzitter zal de vraag meenemen. 
 
 
 
Voor  verslag:  Stephanie Ryckaert 


