
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Plaats: Raadszaal stadhuis Heist 

 Begin: 20.00 uur – Einde: 21.00 uur 

 lokaal 101/102 

 

Aanwezig: 59 verenigingen,  

 Schepen van cultuur  

 3 gecoöpteerde leden 
 2 afgevaardigde gemeentelijke diensten 

 3 afgevaardigden uit de gemeentelijke adviesraden 

 

Verontschuldigd: 13 verenigingen 

 1 gecoöpteerd lid 

 
Afwezig: 52 verenigingen, 

 5 afgevaardigde uit de gemeenteraadsfracties 

 1 afgevaardigde gemeentelijke diensten 

 1 afgevaardigde uit de gemeentelijke adviesraden 

 2 gecoöpteerde leden 

 

Verslaggever: Maickel Roeters 
 

 

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING AV 15 JUNI 2006 
 

Geen opmerkingen 

 

 

VERWELKOMING NIEUWE AFGEVAARDIGDEN VAN DE NIEUWE 

VERENIGINGEN 
  
De afgevaardigde van de volgende vereniging stelt zich voor: 

 KVLV Ramskapelle = Mevr. Lucienne De Knock 

 Rajhans = Dhr. Alberic Vermeersch 

 

 

 
 

ALGEMENE VERGADERING 
 

Verslag 18 oktober 2006 



 

 

GOEDKEURING LIDMAATSCHAP SCHOLA GREGORIANA DOMINICANA 
 

Het koor Schola Gregoriana Dominicana vraagt goedkeuring voor aan te sluiten 

bij de Cultuurraad. 

Er zijn geen opmerkingen.  
 

Akkoord 

 

 

VRIJETIJDSMARKT 
 

Opmerkingen: 

 Het is spijtig dat er zoveel kramen leeg waren, als men een engagement 
aangaat moet men ook zeker komen. 

 Het is jammer dat het Westkapels Amateur Theater maar twee keer hun 

opvoering kan doen. 

 Er is weinig jeugdig publiek. Voor de jeugdvereniging is de vrijetijdsmarkt 

dan ook niet zo aantrekkelijk 

 Kan de markt niet overdekt worden 
 

 

CULTUURGALA 
 

Opmerkingen: 

 Het Cultuurgala wordt over het algemeen als goed ervaren 

 Walter Baele was soms grof in zijn presentatie 

 De muziek stond te luid 
 Er werd geen Wals of tango gespeeld 

 Het voorstellen van de genomineerden duurde te lang 

 Er waren te veel genomineerden 

 Cultuurdrager: Er zou een onafhankelijke jury een preselectie kunnen laten 

maken 

 Volgend jaar opnieuw 

 
 

WERKING WEBSITE 
 

Het invoeren van activiteiten van de verenigingen wordt getoond op de 

Algemene Vergadering. 

Het Dagelijks Bestuur voert zelf geen activiteiten in van verenigingen. 

 



 

 

VERENIGINGSNIEUWS 
 

Als de verenigingen nieuws of activiteiten kenbaar willen maken aan de pers 

dient men dit ruim vooraf te doen. De verschillende mailadressen voor de lokale 

pers zijn: 
 

Tam Tam info@tam-tam.be 

Tim Visterin tmvisterin@skynet.be 

Effect krant redactie@fnap.be 

Peter Verdonck verdographics@skynet.be 

Nobert Minne norbert.minne@skynet.be 

Jonathan Van Renterghem jonathan.van.renterghem@pandora.be 
Jo Deman jo.deman@pandora.be 

Geert Weymeis redactie@persagentschap.be 

AJ Beirens Aj_beirens@pandora.be 

 

 

VERKIEZINGEN CULTUURRAAD 
 
Om de zes jaar (gelijklopend met de gemeentelijke verkiezingen) dienen ook de 

adviesraden opnieuw gekozen te worden. Daarvoor dien eerst de leden 

herbevestigd te worden en een oproep tot kandidaten gedaan te worden. In 

januari volgt dan een extra Algemene Vergadering met de verkiezing van de 

nieuwe bestuursleden. 

 

In bijlage bij dit verslag vindt u het formulier om de aansluiting van uw 
vereniging te herbevestigen en de vertegenwoordigers aan te duiden. Enkel de 

afgevaardigden van de vereniging mogen zich kandidaat stellen voor een functie 

binnen het Dagelijks Bestuur. 

 

Bijlage: formulier herbevestiging aansluiting + kandidaatstelling voor functie 

binnen het Dagelijks Bestuur. 
 

Deze formulieren dienen terug bezorgd te worden vóór 19 december. 
 

 

MEDEDELINGEN UIT ANDERE RADEN EN GEMEENTEBESTUUR 
 

 Seniorenraad 

De Seniorenraad bestaat 15 jaar. Op 1 oktober was een speciaal aperitief-
concert in het Casino. Op 13 oktober wordt het in beperkte kring gevierd. 

 

6 en 7 november gaat het tweejaarlijkse feest door in het casino 

 

 Er waren lange wachttijden bij de kaartverkoop in het Cultuurcentrum. 

Schepen Willems repliceert dat er problemen waren met het computer-
systeem en dat de belangstelling voor de voorstelling overweldigend was. 

 

 KAV Heist bestaat 75 jaar 
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