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ALGEMENE VERGADERING 
 

verslag 01.12.2015 
 
 

 

 
1. Verwelkoming door de voorzitter 
 
Uitreiking Nestors: 
Dewaegenaere Jeanine en Vercruysse Désiree ontvingen de Nestor. 
 
Uitreiking zilveren medailles: 
Lybaert Erna en Verbouw Simonne waren verontschuldigd. 
 

2.Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 10 juni 2015 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
3. Verwelkoming nieuwe verenigingen 
 
-Orgelcomité St Margaretha : stelde zich voor. 
Hun doelstelling is de promotie van orgelmuziek in de kerk en met zoveel mogelijk getalenteerde 
organisten samen te werken. Eind juni tot september geven ze een 5-tal gratis orgelconcerten.  
 
-Mevrouw Rooms Rita stelde zich voor als de nieuwe vertegenwoordiger van de Open Contact Club 
Knokke. 
 
-Mevrouw Poddighe Giovanna stelde zich voor als de nieuwe vertegenwoordiger van Koninklijke 
Vriendenkring Vrijwillige Bloedgevers Heist. 
 

Plaats  : Cultuurcentrum lokaal 101/102 Begin 19.30 uur Einde   21.10 uur 
Aanwezig : Politieke afgevaardigde – Dhr. Bossaert, 74 verenigingen, Directeur 

Cultuurcentrum Pedro Oosterlynck, Dhr. Poelvoorde, Dhr. Bague. 

Verontschuldigd 
 
 
 
 
 
 
Verslaggever 
 
 

 KVLV Ramskapelle, Neos Knokke-Heist, Yvonne Reygaert, Femma 
Heist, WAT Westkapelle, 50 Actief, Ouderraad GBS De Vonk; Markant 
Knokke-Heist-Duinbergen, Femma Heist, Ypsilon Heist,  
Wd Bibliothecaris Sofie Leyns, Simonne Verbouw, Jeugdkoor Rondinella,  
 
 
 
 
Stephanie Ryckaert 
 
 
 
 
 

   

Verslaggever : Stephanie Ryckaert 
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-Wegens het ontslag van Luc Faillie uit het Davidsfonds Westkapelle, moet hij volgens het huishoudelijk 
reglement van de cultuurraad, ontslag nemen uit het Dagelijks bestuur en de daaruit vloeiende 
bestuursfuncties waarvoor hij werd verkozen. 
 

Procedure: begin volgend jaar krijgen de verenigingen binnen de christelijke strekking,  een oproep om 
zich kandidaat te stellen voor de functie binnen het Dagelijks Bestuur en Beheersorgaan Gemeentelijke 
Bibliotheek. 

  

4. Subsidies 
 

Alle dossiers zijn geteld en gaan naar het College van Burgemeester en Schepenen voor goedkeuring. 

Vanaf volgend jaar hanteren we het nieuwe puntensysteem voor de dossiers werkjaar 2014-2015. 

 

5. Vrijetijdsmarkt evaluatie 
 
 

Een zeer geslaagde editie, veel volk, goeie sfeer. 
 

6. Cultuurcocktail@knokke-heist 
 
 
2de editie van vernieuwde formule. 
Het officiële gedeelte was in orde. De sprekers waren zeer goed. 
Een mooi verzorgde receptie. 
 
Opmerking van Mevrouw Callewaert Marie-Martine: Mooie receptie, maar de Smoeltrekkers missen het 
eten. 
 
Duidelijke stemming vanuit de zaal: Geen gala diner meer. 
 
Voorstel: Walking dinner aan 10 euro? 
 
Voor de mensen die nog wensen te reageren na de vergadering, gelieve een mail te sturen naar 
cultuurraad@knokke-heist.be met uw suggesties of opmerkingen. 
Alle feedback is meer dan welkom. 
 
 
 
7. Webstek 
 
De eerste of tweede week van januari komt de webstek online. 
 
www.cultuurraadknokkeheist.be 
 
De webstek is gebruiksvriendelijk en opgemaakt voor zowel de  verenigingen als voor de bezoekers. 
Een medewerker van Verdographics kwam langs om de webstek te overlopen. 
 

• De banners zijn een samenstelling van foto’s van de verenigingen 
Nieuwe foto’s van het verenigingsleven zijn altijd welkom.  
Oproep van de voorzitter om foto’s door te sturen in jpg formaat naar cultuurraad@knokke-
heist.be 
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• Alle belangrijke  info kan men terug vinden op de webstek. 

 
• Invulformulieren kunnen gemakkelijk worden geladen om ze af te printen. 

 
• Cultuurgids = externe link  

 
• Bij de rubriek “cultuurverdiensten” vindt men een opsomming van alle prijzen die kunnen 

bekomen worden met bijhorende aanvraagformulier en uitleg profiel.  
Er is ook een lijst van alle mensen die ooit een medaille hebben ontvangen. 

 
• Rubriek Cultuurcocktail wordt nog aangevuld met  foto’s. 

 
• De rubriek “links” moeten nog worden aangepast. 

 
• Tabblad van de verenigingen is nog blanco. 
Er wordt een lijst gemaakt van de 4  bestaande categorieën 
Zijnde: hobby en vrijetijd, actieve kunst + folklore, algemeen vormend en Sociaal cultureel. 
De bedoeling is, dat de bezoeker gemakkelijk kan zoeken binnen het aanbod van verengingen die zijn 
aangesloten bij de cultuurraad. 
Elke vereniging zal ook een pagina krijgen met vermelding van zijn: 
Contactgegevens ( adres, telefoon, email, enz..)  doelstelling, webstek enz… 
Opmerking: Doelstelling van de vereniging kan worden ingevuld door de verenigingen zelf. 

 
Opmerking van de webstek vanuit de zaal: 
Een zeer duidelijke webstek, goed geslaagd. 
Mooie lay-out. 
 
Opmerking Schepen Jan Morbee: 
Voorstel om het logo van de Cultuurraad Knokke-Heist groter te maken. 
 
Wat met de privacy? 
De fiche die wordt ingevuld wordt door iedere vereniging goedgekeurd. 
Iedereen krijgt een mail en moet een akkoord geven, wij zullen geen gegevens online zetten zonder 
akkoord van de verenigingen. 
 
Komt er een kalender van de activiteiten van de verenigingen? 
Neen, men kan de kalender gebruiken van de Gemeentebestuur Knokke-Heist, er zal een link op onze 
webstek voorzien worden 
 
Kan men gemakkelijk printen?  
De prints zijn in pdf A4.  
 
Mag het woord Home gewijzigd worden  naar startpagina? 
De voorzitter neemt de opmerking mee. 
 
 
De voorzitter bedankt de foto- en filmkring met name Jacques Martens die geholpen heeft met opmaken 
van de banners. 
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8.  Mededelingen andere raden & gemeentebestuur 

 
Geen mededelingen. 
 

9.  Varia 
 
 
Johan Cabooter van Fair Trade werkgroep deed nog een warme oproep aan iedereen om  op 4/12 naar 
de lezing te komen over “Eerste hulp bij Klimaatverwarring” door Pieter Boussemaere en om op 5/12 
mee te fietsen voor het klimaat.  
 
Vragen van Dhr. Bague  
Wat met de fontein van het ijzerpark? 
Schepen Jan Morbee antwoordt: 
 
• Het Ijzerpark is verdeeld in 2 delen. 
1. Duinenlandschap van Alberick Heirman, ziet er nog goed uit 
2. Labyrinth van architect Vercruysse waar de fontein zich bevindt. 
 Vele jaren kampen we met vandalisme. 
 Glazen wanden werden vervangen door ijzeren hekken. 
 De hagen werden versterkt. 
Maar over het fontein is er een discussie met de architect. 
Hij wil niks veranderen aan het ontwerp. We moeten eerst met de architect kunnen onderhandelen 
vooraleer we iets mogen/ kunnen doen. 
 
• De Wuivende Krabben van Panamarenko. 
Er zijn onderhandelingen met Panamarenko en de eigenaar ( compagnie Du Zoute) om het probleem op 
te lossen. 
Voorstel: Plaats geven op de site tussen de Casino en de Reserve. Maar alle mogelijkheden moeten 
verder onderzocht worden. 
Als de werkgroep beslist de krabben terug in het Zegemeer te plaatsen dan moeten ze een grondige 
opknap beurt krijgen. 
 
• Het kunstwerk “Ode aan de Vrouw” van Jef Claerhout  
De voorbereidingen zijn  bijna rond. 
Op 16/11 is beslist om het kunstwerk te zetten aan de spaarbekken van Molenhoek. 
Hopelijk zal dat in de eerstkomende maanden gebeuren 
 
• Jean-Michel Folon - De zee, die grote beeldhouwer. 
Het beeld stond op de golfbreker voor Albertplein. 
Het probleem was dat het beeld onder  zand zat door de zandopspuiting 
Er is beslist om een metalen constructie  op de golfbreker te plaatsen,  zodat  het kunstwerk 6u per dag 
te zien is. Is voorzien tegen eind januari 
 
 
• Dankwoord:  

Dhr en Mevr. Vercruysse-De Waegenaere lieten weten dat ze zeer verrast waren met het in 
ontvangst nemen van de prijs ‘Nestor 2015” 
Schepen Jan Morbee liet weten aan het dagelijks bestuur dat hij enorm dankbaar is voor het vele 
werken in functie van onze culturele verenigingen. 
Meer en meer verenigingen beginnen de jeugd te betrekken binnen hun verenging wat toch zeer 
belangrijk is voor ons verenigingsleven. 
Schepen Jan Morbee is fier op al de cultuurverenigingen. 
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Voor  verslag:  Stephanie Ryckaert 


