
 

 

Zetel: Cultuurcentrum “Scharpoord” – Maxim Willemspad 1 - 8300 Knokke-Heist -  050/630.430  

www.cultuurraadknokke-heist.be – cultuurraad@knokke-heist.be 1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE VERGADERING 
 

verslag 21.11.2016 
 

 

 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

 

 

2. Goedkeuring verslag dd.31.05.2016 

 

Geen opmerkingen 
 

3. Verwelkoming nieuwe verenigingen en afgevaardigden 

 

Dhr. Johan Peeters stelt zich voor als nieuwe vertegenwoordiger van Missiekring Knokke-Heist. 

Kristof Lescrauwaert stelt zich voor als nieuwe vertegenwoordiger van JCI Knokke-Heist. 

 

4. Aanvaarding nieuwe verenigingen 

 

Nieuwe vereniging: 

For Freedom Pipes & Drums Knokke-Heist – opgericht sinds 01.09.2016  

Website: www.forfreedompipesdrums.be 

Voorzitter Dhr. Frank Matthys 

Algemene Vergadering gaat unaniem akkoord me de aanvaarding van de vereniging. 

 

 

       

Plaats  : Cultuurcentrum lokaal 101/102 Begin 19u30 – einde 21u30 Begin 19.30 uur Einde   21.10 uur 

Aanwezig : 62 verenigingen, Directeur Cultuurcentrum Pedro Oosterlynck, Schepen 
Jan Morbee, R.Poelvoorde, Sportraad 
 
 

Verontschuldigd 
 
 
 
 
 
 
Verslaggever 
 
 

 Politieke afgevaardigde-Danny Bossaert, Koninklijke Nationale 
Strijdersbond België, Soroptimisten, Orde van de Drankorgels, 
Gidsenkring Sincfal Knokke, De Visbakkers Oosthoek Knokke, Knokke 
Brigde Club, Spelotheek De Wip, Ouderraad GBS De Pluim,  
Directeur Vrije Tijd Fons Theerens 
 
 
 
 
 
Stephanie Ryckaert 
 
 
 
 
 

Verslaggever : Stephanie Ryckaert 
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mailto:cultuurraad@knokke-heist.be
http://www.forfreedompipesdrums.be/


 

 

Zetel: Cultuurcentrum “Scharpoord” – Maxim Willemspad 1 - 8300 Knokke-Heist -  050/630.430  

www.cultuurraadknokke-heist.be – cultuurraad@knokke-heist.be 2  

5. Evaluatie Vrijetijdsmarkt 

  

Een zeer geslaagde vrijetijdsmarkt  

Zeer positief was dat Schepen Jan Morbee iedere deelnemende vereniging persoonlijk verwelkomde. 

De kraampjes stonden beter. 

Op naar de volgende editie 2017 

 

6. Evaluatie Cultuurcocktail 

 
Initiatief om het door te laten gaan in het Cultuurcentrum was zeer goed. 

We bereikten 150-tal mensen meer dan vorig jaar.   

Programma: 

Was niet duidelijk  

 Boekvoorstelling om 19u? 

Nooit verwacht dat iedereen om 19u aanwezig ging zijn om ook de boekvoorstelling mee te pikken. 

Betere communicatie volgend jaar 

Ons doel is een “totaal cultuuravond” te organiseren met zoveel mogelijk culturele partners 

Receptie: 

Hapjes, drank en service waren zeer goed. 

Voor herhaling vatbaar. 

Jammer dat de bediening  uit dezelfde  hoek kwam, sommige mensen kregen niet de kans om een hapje te 

proeven. 

 

Algemene opmerkingen: 

 Receptie: 

Geluidsproblemen tijdens de receptie.  

De optredens kwamen niet tot hun recht. 

 Voorstel: 

De optredens te laten doorgaan in de grote zaal. 

En de receptie in de benedenhal 

 

 

We nemen alle suggestie mee naar de volgende editie. 

 

  

7. Verenigingsfiche website cultuursite 

 

Contactgegevens website Cultuuraad: 

Iedereen kreeg een formulier dat moet worden ingevuld zodat wij die gegevens kunnen ”inputten” op de 

website van de Cultuurraad. 

De  verenigingen beslissen zelf wie de contactpersoon is. 

Het belangrijkste is dat de bezoeker/inwoner terecht komt bij de juiste contactpersoon van de vereniging, 

die dan op zijn beurt de nodige info doorstuurt  naar de geïnteresseerde. 

 

 

 

 

http://www.cultuurraadknokke-heist.be/
mailto:cultuurraad@knokke-heist.be


 

 

Zetel: Cultuurcentrum “Scharpoord” – Maxim Willemspad 1 - 8300 Knokke-Heist -  050/630.430  

www.cultuurraadknokke-heist.be – cultuurraad@knokke-heist.be 3  

Gelieve het volgende te doen: 

 Logo en sfeerfoto doorsturen die  wij op onze website kunnen importeren. 

Vb. een  praalwagen van een carnavalsvereniging -  in JPG 

 Onderaan gelezen en goedgekeurd : gelieve die te ondertekenen (dit in kader van  wet van de 

privacy). 

 Omschrijving: beperken tot  3 lijnen  

 Half januari willen we alle formulieren binnen krijgen. 

 

 

Willen er verenigingen niet op de  website staan?  

Stuur het formulier terug met vermelding dat jullie niet op onze website willen staan. 

 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

Vraag: Mag het een contactpersoon zijn van buiten Knokke-Heist? 

Antwoord: voor de vereniging is het beter zoveel mogelijk mensen binnen Knokke-Heist te nemen. 

 

Vraag: kunnen we de fiche invullen online? 

Antwoord: Neen, eens die ingevuld is mag je die doormailen. Gelieve in drukletters in te vullen. 

 

Oproep van de voorzitter: 

Bij elke bestuurswijziging gelieve alles door te sturen aub! 

 

Alle formulieren kunnen worden afgegeven aan het onthaal. 

De mensen die niet aanwezig waren op de vergadering krijgen het formulier toegestuurd. 

 

 

8. Subsidies, stand van zaken 

 

De vereenvoudiging van de  subsidies was zeer positief. 

Nieuw systeem was voor de werkgroep veel overzichtelijker, minder discussies. 

 

 

9. Mededeling andere raden en gemeentebestuur 

 

nihil 

 

10. Varia 

 

Vraag van Dhr. Bague 

Wat met de Wuivende Krabben van Panamarenko? 

 De krabben zijn geen eigendom van het Gemeentebestuur Knokke-Heist maar van de Compagnie 

du Zoute en wij hebben die in bruikleen. 

 De Wuivende Krabben zijn weggehaald omdat ze in zeer slechte staat waren en niet gemaakt zijn 

om op het water te plaatsen. 

 De bestemming voor de Krabben staat “on hold” 

Voorlopig staan ze bij de technische dienst. 

http://www.cultuurraadknokke-heist.be/
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 Voorstel:  

Koppelen aan het nieuwe casino dossier. Dit werk zou daar mooi passen en in ondiep water staan. 

Let op: zal niet voor direct zijn.  

 

Vraag:  als die krabben niet tegen water kunnen, wat als men ze terug buiten zet? 

Opmerking: niet geschikt voor op het water maar wel voor buitenlucht. 

Midden op het meer kun je moeilijk de herstellingen uitvoeren, makkelijker te onderhouden in 

ondiep water. Belangrijk om die mooi te onderhouden. 

 

Bronzen redders van Aurora Canero. 

 Vroeger stond de sculptuur op een andere plaats in Knokke-Heist. Waar?  

Die  stonden vroeger in de Sparrendreef Art Galery Piretti. 

Het Gemeentebestuur Knokke-Heist heeft het beeld gekocht en momenteel staat dat beeld van de 

Spaanse kunstenares in het Willemspark. Is ook een mooie meerwaarde. 

 

 

Bronzen beeldengroep van Fred Bellefroid 

 Robert Willems, Eric Ruysschaert, Eugéne Mattelaer en Antoon Ghekiere 

Wijlen Maxim  Willems was schepen van Cultuur van 1 januari 1989, toen hij schepen Eric Ruysschaert 

opvolgde, tot zijn overlijden in mei 2014. Tijdens zijn 25-jarige ambtstermijn heeft hij het 

Cultuurcentrum Scharpoord uitgebouwd tot een centrum met een zeer brede sociaal-culturele werking. 

Zelf zag hij dat als een natuurlijke verderzetting van wat de “founding fathers” van Scharpoord voor 

ogen hadden. Dat is ook de reden dat hij een aantal jaar geleden het plan opvatte om een 

beeldengroep ter ere van de initiatiefnemers naast het cultuurcentrum te plaatsen. 

 

De ‘founding fathers’ hebben nu een plaats gekregen dicht bij hun “centrum”.  

 

Op basis van een beperkt aantal oude foto’s uit de jaren ’60 – ‘70– vandaar dat de personen er ook 

“jonger” uitzien -  weet Fred Bellefroid de figuren te typeren.  Hiervoor maakte hij ook gebruik van 

typische voorwerpen als de bekende “carnassière” van Robert Willems, de sigaar en lavalière van Eric 

Ruysschaert en de dichtbundel “Nooit de moed opgeven” van burgemeester Mattelaer. 

 

Conclusie: 

Ze staan daar mooi.  Het is toegankelijk, vandalisme bestendig en zeker een meerwaarde voor ons 

cultuurcentrum. 

 

Commissie beelden in de  stad heeft beslist om alle mozaïekbanken te centraliseren in de tuin van het 

Cultuurcentrum. Door ze afzonderlijk  in Knokke-Heist te zetten kwamen ze niet tot  hun recht. 

Opmerking: Er worden andere banken geplaatst op de vroegere  plaatsen van de mozaïekbanken. 
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Dankwoord Schepen Jan Morbee 

We mogen fier zijn op welke grote diversiteit van vereniging en enthousiaste mensen. 

Het verenigingsleven in Knokke-Heist bloeit! 

Het was een geslaagde cultuurcocktail, de cultuurraad zal zeker jullie opmerkingen en suggesties 

meenemen. 

Dank aan alle cultuurverenigingen want zonder jullie is er geen cultuurleven. 

Dank aan voorzitter en leden van de bestuursraad die dagelijks bezig zijn met de werking van de 

cultuurraad. 

 

 

 

 

Voor  verslag  Stephanie Ryckaert 
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