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ALGEMENE VERGADERING 
 

verslag 06.06.2017 
 

 

 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

 

2. Goedkeuring verslag dd.  21.11.2016 

 

Geen opmerkingen 
We proberen de verontschuldigingen zo goed mogelijk te noteren. 
 
 

3. Verwelkoming nieuwe verenigingen en afgevaardigden 

 

Dhr. Frank Matthys stelt zich voor als nieuwe vertegenwoordiger van “For Freedom Pipes & Drums Knokke-

Heist”. 

 

4. Aanvaarding nieuwe verenigingen 

 

Nieuwe vereniging:  Koperen Passer W2.8 

Koperen Passer vzw is een neutrale culturele vereniging voor heren, met als voornaamste doel het beleven 

van cultuur (in de ruimste zin van het woord) in een vriendschappelijk kader. 

De vereniging bestaat uit autonome clubs met een lokale werking, verspreid over heel Vlaanderen. 

Er zijn 70 leden, senioren uit Knokke-Heist en omgeving. Iedereen is welkom. 

Koperen Passer is een neutrale culturele vereniging (geen commerciële, politieke of maatschappelijke 

vereniging). 

       

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

Aanwezig : 62 verenigingen, Directeur Cultuurcentrum Pedro Oosterlynck, Schepen 
Jan Morbee, Baeyens Philippe afgevaardigde Sportraad, Danny Bossaert 
 
 

Verontschuldigd 
 
 
 
 
 
 
Verslaggever 
 
 

 Directeur Vrije Tijd Fons Theerens, Rondinella, Club 69, 
deKunstAcademie, Aquotum, Roland Poelvoorde, Amnesty International  
 
 
 
 
Stephanie Ryckaert 
 
 
 
 
 

Verslaggever : Stephanie Ryckaert 
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Vertegenwoordiger Cultuurraad : Dhr. Guido Truwant 

Webiste: www.koperenpasser.be/W2_8 

 

De Algemene Vergadering gaat unaniem akkoord met de aanvaarding van deze vereniging. 

Ze zal op de volgende AV uitgenodigd worden. 

 

 

5. Verenigingsfiche website 

 

Alle fiches zijn ingevoerd in het bestand van de website van de Cultuurraad. 

De verenigingen die hun fiche niet hebben doorgestuurd kunnen dit alsnog doen door de ingevulde fiche af 

te geven aan het onthaal van Cultuurcentrum Scharpoord of door te sturen naar cultuurraad@knokke-

heist.be. 

 

Vraag van de voorzitter:    

Gelieve de ingevulde gegevens op de website van de Cultuurraad te controleren en de opmerkingen 

doorsturen naar cultuurraad@knokke-heist.be, dan passen wij dit aan. 

 

 

 

6. Vrijetijdsmarkt 2017 

 
Deze gaat door op 3 september 2017 
De inschrijvingsformulieren worden begin juli verstuurd. 
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7. CWXRM 

 

Knokke-Heist 2017

 
 

CWXRM staat voor CommonWorldRememberMe, een project dat de slachtoffers van WO-I wil herdenken 

met een groot buitenkunstwerk met 600.000 kleine beeldjes in klei. 

Een deel van de opbrengst zal gebruikt worden om kinderen uit oorlogsgebieden te steunen. 

De deelnemers kunnen een gratis workshop volgen dankzij  het Gemeentebestuur Knokke-Heist, de Kiwanis 

Knokke-Zoute, heemkring Cnocke is hier en het For Freedom Museum. 

Knokke-Heist heeft zich geëngageerd om 1.200 beeldjes te maken. 

 

De opening gaat door op maandag 23 oktober om 19u. 

De workshops vinden plaats van dinsdag 24 oktober tot zondag 5 november in het Cultuurcentrum 

Scharpoord en het For Freedom Museum. 

Een workshop bestaat telkens uit registratie bij de infobalie, een inlevingsmoment met een demonstratie 

door een vrijwilliger en eindigt met het effectief maken van een beeldje. 

GroepsInschrijvingen voor de workshops kunnen gebeuren in het onthaal van Cultuurcentrum Scharpoord.  

Een sessie duurt 45 minuten.  Er zijn maximum 30 deelnemers per sessie. 

 

 
 

 

Thomas Hoeberigs bedankt iedereen voor hun aandacht tijdens zijn toelichting van CWXRM. 
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Dit project is een dienst overschrijdende samenwerking tussen:  

 Museum Sincfala/dienst erfgoed 

 Cultuurcentrum Scharpoord 

 Bilbliotheek 

 Dienst communicatie 

 deKunstAcademie 

 

8. Subsidies 

 

De documenten zijn bijna hetzelfde als vorig jaar. 

2 puntjes zijn aangepast  

 Cultuurcocktail + Vrijetijdsmarkt staan nu  bij de activiteiten. Dit is puur praktisch voor de 

werkgroep en heeft geen gevolgen. 

 

Na de vergadering kreeg iedereen zijn subsidiepapieren mee. Indien men dit wenst kunnen de formulieren 

per mail of per post verstuurd worden. 

Zijn er vragen? 

Mail gerust naar cultuurraad@knokke-heist.be 

Begin volgend maand zullen de aangepaste documenten op onze website staan. ( word en pdf ) 

 

9. Cultuurcocktail  

 

CultuurCocktail 2017 zal verlopen volgens een nieuw concept:  

De jaarlijkse verwendag van de bib, de opendeurdag van het cultuurcentrum en het feest van de 

cultuurraad versmelten tot één CultuurCocktail op zaterdag 7 oktober. 

 

Van 10 tot 17 uur haken de bib en het cultuurcentrum de armen in elkaar en bieden je een gratis 

dagvullend programma aan. De rode draad doorheen de dag wordt het “geheugen”. 

 

Vanaf 18 uur start het jaarlijkse feest van de cultuurraad.  

Na het diner in het CaféCultuur vindt de uitreiking van verschillende cultuurprijzen  en de prijs 

“Cultuurdrager” plaats in het auditorium om 20 uur. 

Aansluitend volgt een verzorgde receptie met een optreden van Laura Tesoro. 

 

Verkiezingen “Cultuurdrager”: 

Hoe gaan we te werk?: 

 Op de AV wordt de 1ste stemronde georganiseerd voor alle aanwezigen/vertegenwoordigers van 

de verenigingen in de AV 

 De aanwezigen zijn verplicht te kiezen op 2 kandidaten. 

 De formulieren van die stemronde in de AV worden in een gesloten box gestopt. 

 3-tal weken voor de uitreiking van de cultuurprijzen is er een persvoorstelling. 

 Tijdens die persvoorstelling worden de 3 resterende kandidaten bekend gemaakt. 

 Op 7 oktober is er dan een 2de  stemronde voor de aanwezigen in de schouwburg. 

              Vooraleer men binnen gaat in de schouwburg is men verplicht te stemmen op 2 kandidaten. 

 Er moeten 2 stemmen uitgebracht worden en dit mag niet op dezelfde persoon. 

 

 

http://www.cultuurraadknokke-heist.be/
mailto:cultuurraad@knokke-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 5  

Opmerking: 

De laatste jaren merkten we dat heel wat verenigingen niet deelnamen aan de stemming.  We kregen 

weinig formulieren binnen. 

 

Vraag: Jammer dat je moet stemmen op iemand die je niet kent. 

Antwoord voorzitter:  Daarom hebben we de cv’s eerder doorgestuurd. 

 

Vraag: De avond zelf mag iedereen stemmen? 

Antwoord voorzitter: Neen, enkel de mensen die naar het auditorium gaan. 

 

Vraag: Vroeger was het per vereniging 2 stemmen, nu niet meer, waarom? 

Antwoord voorzitter: In het verleden deden veel verenigingen niet de moeite om te stemmen. 

 

Vraag: Waarom kunnen de kandidaten zich niet zelf voorstellen? 

Antwoord voorzitter: De ene kandidaat is mondiger dan de andere en daarom hebben we gekozen om dit  

niet te doen.   De cultuurdrager is meestal de persoon die de vereniging steunt achter de schermen. En dat 

zijn niet altijd de praters. 

 

Vraag: Waarom niet de kandidaten bekend maken op de avond zelf, na een voorstelling op het podium? 

Antwoord voorzitter: Na de receptie nog alle stemmen tellen is zeer moeilijk. Dit is praktisch niet haalbaar. 

 

Vraag: Enkel de mensen met een lidkaart van de cultuurraad laten stemmen? 

Antwoord voorzitter: Dan krijgen we hetzelfde zoals vorig jaren dat er maar weinig respons is en zijn de 

resultaten niet representatief. We willen zoveel mogelijk mensen mobiliseren om te stemmen. 

 

Vraag: Wat met een vereniging met 200 leden die allen naar de prijsuitreiking komen? 

Antwoord voorzitter: Het zou heel eigenaardig zijn dat het zo’n een vaart zou nemen. 

 

Vraag: Kan het bestuur nog niet eens nadenken hoe de 2de stemronde te organiseren? 

Antwoord voorzitter: Een stemronde houden in de zaal en nadien alles natellen is niet haalbaar. 

Maar we zullen het zeker nog bespreken tijdens onze volgende bestuursvergadering. 

 

De voorzitter neemt alle opmerkingen mee naar de bestuursvergadering.  

Zijn er nog suggesties? Gelieve die door te sturen naar cultuurraad@knokke-heist.be 

 

Concreet: 

Je betaalt voor de officiële prijsuitreiking met receptie en optreden van Laura Tesoro een bedrag van € 9. 

De receptie duurt van 21u tot 23u. 

 

Cafécultuur wordt omgevormd tot een mooi restaurant. Er komen grotere tafels, op die manier kunnen  de 

verenigingen samen zitten.   Men zal een 3-gangenmenu kunnen eten. 
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10. Mededeling andere adviesraden & Gemeentebestuur 

 

Schepen Jan Morbee bedankt het Dagelijks Bestuur voor hun maandelijkse inbreng en inzet. 

Directeur Pedro Oosterlynck en Stephanie Ryckaert staan altijd klaar en hebben een luisterend oor voor de 

verenigingen. 

 

Het was een boeiende vergadering.   Vanuit het Gemeentebestuur en Cultuurcentrum zetten we onze 

schouders onder het nieuwe Cultuurcocktail-feest.   Daarom hebben wij ook besloten om samen te werken 

met de bibliotheek. We hopen op veel volk en op een mooie dag. 

Schepen Jan Morbee wenst de Cultuurraad succes om op basis van de vragen uit deze vergadering de 

stemprocedure voor de Cultuurdrager op punt te krijgen. 

 

 

 11. Varia 

 

Vraag van de Seniorenadviesraad: 

Waarom staat de beeldengroep van Bellefroid op de plaats aan de kant van de parking? 

Antwoord Schepen Jan Morbee: 

De kunstenaar en het Gemeentebestuur hebben gezocht naar een geschikte plaats. De plaats waar het 

beeld nu staat is het meest geschikt. De kunstenaar wilde dat het beeld in de luwte stond omdat het rust 

uitstraalt en dat de “stichters” op een rustige manier naar het gebouw kijken. 

We wilden het beeld ook niet in de weg zetten  

 

Vraag : 11 juli viering gaat door om 11uur, waarom? 

Antwoord Schepen Jan Morbee: 

De werkgroep van 11 juli heeft geluisterd naar de mensen. Er was een opwaardering nodig.  De werkgroep 

en vele mensen wilden iets nieuws, iets mooiers, iets frisser en daarom hebben we gekozen voor een uniek 

programma.  

11 juli  valt in de week en sommige mensen moet ’s anderendaags werken. Nu kunnen ze toch genieten 

omdat het om 11u doorgaat. 

Concreet: 

11 juli om 11 uur:  Aperitief concert “De roos diep in mij” door Geena Lisa en Kate Ryan. Dit concert is een 

ode aan Ann Christy en Jasmine. 

Vlaanderen Zingt op 10 juli, op het Heldenplein in Heist, is al 2 jaar na elkaar een groot succes. 

 

  

Voor  verslag  Stephanie Ryckaert  
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