
 

Algemene Vergadering Cultuurraad 22/10/2019 

Aanwezigen: 
71 Aanwezige verenigingen: zie lijst Recreatex 
Pedro Oosterlynck, Annie Vandenbussche, Dirk Overstraete 
Tim Van Quathem (laatste kwartier) 
Verontschuldigd: Ria Blondeel (Oxfam), Eugeen De Bleeker (Probus), Ronny Engelrelst 
(Heyst Leeft), Greta Declerck (Soroptimist) 
Verslaggever: Eva Glorieux 

Start 19u30, einde 21 uur 

1. Verwelkoming door Schepen Vandenbussche en de voorzitter 
   
Iedereen wordt verwelkomd. 

2. Voorstelling nieuw bestuur 

De nieuwe leden worden voorgesteld door de voorzitter. 

3. Goedkeuring vorig verslag 29 mei 2019 

De verkiezingen van 29 mei: het verslag wordt goedgekeurd. 

4. Verwelkoming nieuwe afgevaardigden 

Ronny Dhondt, afgevaardigde van ROER 
Kris Verplancke van Markant, als afgevaardigde van de Sociale Raad. 

5. Voorstelling nieuwe verenigingen 

Benoît stelt voor: CDS: Christen Democraten Senioren 
Actief: organiseren van uitstappen, vergaderingen : zoveel mogelijk voor de senioren. 
Benoît verlaat de zaal. 

=> de AV beslist of deze aanvaard wordt. Geen protest, dus AANVAARD. 



6. Nieuwe badge voor de verenigingen.  

Nieuwe badge kan opgehaald worden na de vergadering. Lijst aftekenen voor ontvangst, 
daarna naar het onthaal om deze te registreren bij Eva. 

Een badge staat op naam van de vereniging maar niet op persoonlijke naam. 
Het is de afgevaardigde en zijn plaatsvervanger die hieraan zijn verbonden. 

De afgevaardigde moet zorgen dat als hij niet aanwezig kan zijn, hij of zij de kaart 
doorgeeft aan zijn of haar plaatsvervanger. 

7. Evaluatie Vrijetijdsmarkt 

Opmerking rond de opstelling: beetje meer ruimte voor de deelnemers, de standjes 
stonden nogal dicht bij elkaar waardoor de standhouders niet zo veel ruimte hadden. 

Geen overige opmerkingen vanuit de aanwezigen. 

Ria Blondeel bezorgde haar opmerkingen wel vooraf via mail:  
Is de Vrijetijdsmarkt na 10 jaar niet eens aan vernieuwing toe? Nieuwe locatie 
misschien? En op een datum die niet samenvalt met Open Monumenten Dag? Misschien 
is er een mogelijkheid om de verenigingen in het centrale gedeelte te laten naar voor 
komen? 
Ideeën werden ook al besproken in het Dagelijks Bestuur.  
=> Deze worden allemaal meegenomen naar de evaluatie door het Cultuurcentrum. 

8. Cultuurcocktail 

Er is geen Cultuurcocktail voor de verenigingen geweest dit jaar. 

Vernieuwing? 

Er moet iets gedaan worden, de zaal moet gevuld kunnen worden met de verenigingen. 
Insteek vanuit de verenigingen zou wel tof zijn. 

Terug ‘s avonds ipv in de voormiddag? 

Cultuurcocktail van 2 weken geleden is niet hetzelfde als deze van de verenigingen. Er is 
duidelijk verwarring hieromtrent. 

Er zou meer dynamiek moeten komen voor de Cultuurcocktail! 

Geen reactie vanuit de aanwezigen, dus het Cultuurcentrum bekijkt dit verder met de 
voorzitter van de Cultuurraad. 



9. Subsidies: stand van zaken en toekomst? 

De subsidies worden nu geteld en berekend. 

Toekomst? 
Er is heel wat vernieuwing binnen de gemeente, ook voor de subsidieberekening van 
volgend jaar. 

Geen vragen hieromtrent. 

10. Verenigingengids en website Cultuurraad. 

Verenigingengids: boekje vanuit het Cultuurcentrum uitgebracht. 

Bij wijzigingen: zeker ook melden aan de Cultuurraad, zodat de gegevens correct op de 
website staan. Ook het secretariaat van het Cultuurcentrum verwittigen, zodat alle 
communicatie correct kan verlopen. 
Graag controle van de gegevens op de website door alle verenigingen! 

De contactgegevens komen ook op de site van de gemeente. 

Wat met de privacy? 
Google maps verschijnt bij gegevens, dit zal de voorzitter controleren en laten 
uitschakelen door de mensen van ICT. 

Verenigingengids en website: komen die overeen? 
Verenigingengids zal beter afgestemd worden met Recreatex, zodat er correcte info in de 
gids te vinden is. Het gaat niet enkel over de adresgegevens. 
Probleem: Tweejaarlijks: dus niet steeds helemaal recent. 
Dubbele check wordt gedaan in de toekomst door het Cultuurcentrum. 

11. Uitleendienst gemeentelijk materiaal 

Tim Van Quathem licht toe. 

De gemeente leent uit, elke vereniging valt onder categorie B. 
Verhuur is gratis, maar er is wel een 5 procent vervoerskost dat aangerekend wordt. De 
gemeentelijke diensten krijgen voorrang op het materiaal, op de tweede plaats komen 
de verenigingen. 

Praktisch: nieuw systeem. Account nodig via Recreatex, dit moet gekoppeld worden. Tim 
en Jan zijn hier vanavond om te helpen en de koppeling te maken met het programma. 
Iedereen kan langskomen, ofwel vanavond, ofwel op afspraak op een ander moment. 

De account kan persoonlijk zijn én gekoppeld worden aan de vereniging. Als je inlogt 
kan dit persoonlijk, of in naam van een vereniging. 
Er kan steeds iemand anders uit de vereniging gekoppeld worden. 
De koppeling gebeurt éénmalig. 



12.  Mededeling andere adviesraden en gemeentebestuur 

Voorzitters van adviesraden: geen mededelingen. 

Schepen Annie Vandenbussche vanuit het gemeentebestuur: 

• Nieuwe commissievoorzitters: Danny Lannoy (commissie Erfgoed en 
Straatnaamgeving) en Johan Cabooter (commissie Cultuurhuis en Beelden in de 
Stad). 

• Bouwvergunning voor Ravelingen 3.0 thv stationsomgeving Heist: is verleend. 
• De kerk van Westkapelle: ook de socio-culturele invulling start op 1 januari 2020. 

Dit wordt hard toegejuichd en hopelijk komt daar een nieuwe dynamiek. 
• Museum Sincfala: nieuwe tentoonstellingsruimte, gebouw werd en wordt nog 

vernieuwd. Het museum wordt ruimer, het wordt uitgebreid naar het museum van 
de Zwinstreek. 

• Cultuurcentrum: BREINSTORM: Stadsatelier Horizon 8300. Van 29 oktober 2019 
tot 12 januari 2020. 

• Decor van het verleden: op zaterdag 9 november door Danny Lannoy 
• Spruitenfestival tijdens de herfstvakantie voor de kinderen 
• Bedanking van Schepen Annie Vandenbussche aan alle verenigingen. 

13. Varia 

Music for life: 

VZW kansenfonds Knokke-Heist: gelinkt met het Huis van het Kind. 

Ontbijt op het gemeenteplein op 20/11/2019 
Soepverkoop 10-11-14 december op de markt 
Wensenboom: Cadeautjes voor kinderen uit kansarme gezinnen 
De Warmste Quiz: zaterdagavond 21 december Zaal ‘t Verzet 

Formulier Publiciteit en activiteiten: 

Via dit formulier kan een vereniging zijn activiteiten doorgeven.  

Opmerking vanuit Milo: flyeren mocht niet deze zomer?? Veiligheidsagent die ingegrepen 
heeft op Parkies? 500 euro boete om te flyeren op de openbare weg? Dit wordt 
nagegaan. 
⇨ Wat met flyeren? 

Streng reglement op het flyeren in Knokke-Heist, vooral om overlast hiervan tegen te 
gaan. Er kunnen uitzonderingen zijn, maar deze moeten op voorhand aangevraagd 
worden. 
Misschien moet de info hierrond duidelijk gemaakt worden, zeker aan de verenigingen! 
De aanvraag om te flyeren moet via het gemeentebestuur aangevraagd worden en niet 
via de Cultuurraad. 



Dynamiek vrijwilligers: 

Eva, coördinator van de vrijwilligerscentrale, geeft aan dat verenigingen steeds een 
vacature kunnen plaatsten in het vacatureboekje van de vrijwilligerscentrale indien 
verenigingen voor bepaalde zaken ondersteuning wensen (Facebookpagina, 
fotoreportage, website, technische hulp,…). Daarvoor hoeven ze enkel contact op te 
nemen met haar, dit kan via het Cultuurcentrum. 

Einde vergadering. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


