
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Plaats: Cultuurcentrum Knokke-Heist 

 Begin: 20.00 uur – Einde: 21.00 uur 

 lokaal 101/102 

 

Aanwezig: 54 verenigingen,  

 Schepen van cultuur  

 3 gecoöpteerde leden 

 1 afgevaardigde gemeentelijke diensten 

 2 afgevaardigden uit de gemeentelijke adviesraden 

 

Verontschuldigd: 8 verenigingen 

 1 afgevaardigde uit de gemeenteraadsfracties 

 1 afgevaardigde uit de gemeentelijke adviesraden 

 

Afwezig: 69 verenigingen, 

 4 afgevaardigde uit de gemeenteraadsfracties 

 1 afgevaardigde gemeentelijke diensten 

 1 afgevaardigde uit de gemeentelijke adviesraden 

 3 gecoöpteerde leden 

 

Verslaggever: Maickel Roeters 

 
 

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING AV 6 APRIL 2006 
 

Geen opmerkingen 
 
 

VERWELKOMING NIEUWE AFGEVAARDIGDEN VAN DE NIEUWE 

VERENIGINGEN 
  
De afgevaardigde van de volgende vereniging stelt zich voor: 

 Koninklijke Nationale Strijdersbond van België (K.N.S.B.) – Willy Taecke 
 Heistse Klakkertjes, Koninklijke volksdansgroep – Jeanine Martony 

 

 
 

ALGEMENE VERGADERING 
 

Verslag 15 juni 2006 



 

 

SUBSIDIEPAPIEREN 2006 
 
De subsidiepapieren voor 2006 zijn lichtjes aangepast omdat het artikel van de 
website erbij moet komen. 
Er zijn geen grote veranderingen.  
 
Voor de mensen die gevraagd hebben om de papieren via de e-mail te 
ontvangen: De e-mail is verstuurd direct na de vergadering. Het identificatieblad 
wordt in de daaropvolgende week verstuurd. 
 
De papieren dienen ingeleverd te worden vóór 31 juli op het thuisadres van de 
voorzitter, Knokkestraat 459 8300 Knokke-Heist. 
 
 

CULTUURFEEST 
 
De Cultuurraad is gestart met een nieuw initiatief. Op zaterdag 23 september 
organiseren we een groot cultuurfeest in het casino van Knokke-Heist. Meer 
informatie vindt u in de bijlage. 
 
We hopen op een massale deelname van iedereen om tot een groot feest te 
komen. 
 
 

VRIJETIJDSMARKT 
 
De vrijetijdsmarkt gaat door op zondag 3 september van 10 tot 13 uur.  
Inmiddels zijn er zo´n vijftig verenigingen ingeschreven. We verwachten de 
deelname van zoveel mogelijk verenigingen. Indien je nog niet ingeschreven 
bent neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het Cultuurcentrum. 
 
 

MEDEDELINGEN UIT ANDERE RADEN EN GEMEENTEBESTUUR  
 
Gemeentebestuur 
De Schepen benadrukt dat er in de sporthal van Westkapelle een ruimte is 
voorzien die gehuurd kan worden door sociaal culturele verenigingen. Daarnaast 
is de sporthal zo uitgerust dat hij eventueel gebruikt kan worden voor 
voorstellingen van de plaatselijke toneelgroep. 

 
 

PRESENTATIE STADWACHTEN 
 
De twee nieuwe stadswachten Leon De Wispelaere en Roland Oosterlinck worden 
voorgesteld. 
 



 

 

Klachten of Meldingen 

U heeft een klacht of melding. Via ons opvolgings-systeem wordt uitstekend zorg 
gedragen voor uw bijdrage. De melding wordt via de klachtencoördinator 
automatisch overgemaakt aan de dienst verantwoordelijk voor de materie 
waarover uw melding gaat. U krijgt een melding dat die persoon in die dienst 
belast is met de verdere afhandeling. U kunt ten alle tijde de status van uw 
melding opvolgen via “Uw loket” 
 
Klachten kunnen altijd gemeld worden op www.knokke-heist.be of 050 63 01 00 

http://www.knokke-heist.be/


Bijlage A 

 

CULTUURGALA  
 

ZATERDAG 23 SEPTEMBER om 19 UUR 
CASINO KNOKKE-HEIST 

 

AANLEIDING 
De Cultuurraad is met het initiatief gestart om: 

 Mensen met elkaar in contact brengen (onderzoek gecoöpteerden) 
 Personen/verenigingen in de kijker stellen 
 Cultuurleven KH in de kijker plaatsen 
 Waardering jarenlange inzet in KH 
 Alle huldigingen bij voorkeur te bundelen 
 Samenwerkingen en nieuwe tendensen te starten 
 Uitstraling voor KH 
 Zaken en verdiensten buiten de normale werking lauweren 

 

PROGRAMMA 
De avond zal er als volgt gaan uitzien 

 Vanaf 19 uur welkomstdrankje met animatie 
 Om 19.45 uur ontvangst in de grote zaal 
 Omstreeks 20.00 uur start het cultuurfeest afgewisseld door gezellig tafelen  
 Uitreiking prijzen 
 Optreden Walter Baele 
 Uitreiking  “Cultuurdrager 2006” 
 Feest met de covergroep C-Life en DJ Bart De Graaf. 

 

PRIJZEN 
Bibliotheekprijs (in voorontwerp) 

 Deze prijs zal ingevuld worden door de AV van het beheersorgaan  
(juni 2006) 

 Het zal geen bijkomende boekenprijs worden 
 De invulling zal jaarlijks herbekeken worden in de schoot van de bibliotheek 

 
Leven van Cultuur (in voorontwerp) 

 Uitzonderlijke verdienste in KH 
 Jarenlange inzet 
 Een ware uitstraling zijn voor de cultuur in KH 
 Bij voorkeur een persoon 
 Eènmalig te ontvangen 
 Lauwering van levenswerk 

 
Cultuurdrager 2006 

 Zie extra blad 
 

DEELNAME 
De verenigingen aangesloten bij de Cultuurraad worden via de post op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen rondom het feest. De inkomprijs is voorlopig 
vastgesteld op  50. 
 



Bijlage A 

 

SPONSORING 
Bedrijven, instellingen, winkels of personen die geïnteresseerd zijn voor 
sponsoring kunnen contact opnemen met het secretariaat. 
Er wordt een programmaboek opgesteld die de avond wordt verdeeld. Tegen een 
gering bedrag kan u uw logo hierin plaatsen. Meer info op het secretariaat. 


