
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Plaats: Cultuurcentrum 
 Begin: 20.05 uur – Einde: 21.30 uur 
 lokaal 101/102 
 
Aanwezig: 53 verenigingen 
 4 gecoöpteerde leden 
 1 vertegenwoordiger van een politieke fractie  
 2 afgevaardigden uit de gemeentelijke adviesraden 
 2 afgevaardigden uit de gemeentelijke culturele  
 diensten 
 Schepen van Cultuur Maxim Willems 
 
Verontschuldigd: 12 verenigingen 
 2 gecoöpteerde leden 
 3 vertegenwoordiger van een politieke fractie  
 1 afgevaardigde uit de gemeentelijke culturele diensten 
 1 afgevaardigde uit de gemeentelijke adviesraden 
 
Afwezig: 43 verenigingen 
 1 vertegenwoordiger van een politieke fractie  
 1 afgevaardigde uit de gemeentelijke culturele diensten 
 1 afgevaardigde uit de gemeentelijke adviesraden 
 
Verslaggever: Maickel Roeters 

 
 

GOEDKEURING VERSLAG AV 13.06.2007 
 
Het verslag werd zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
 

VERWELKOMING NIEUWE AFGEVAARDIGDEN 
 

Flanders Bridgeclub: Dhr. Victor Dries  
Voices: Mevr. Mieke Ackx  
Club der Officieren Knokke-Heist: Dhr. Daniel De Cock 
JCI Knokke-Heist: Dhr. Steven De Page 
Kamerkoor Kaleo: Dhr. Kobe Ruysschaert  
 

 

 
 

ALGEMENE VERGADERING 
 

Verslag 12 december 2007 



 

 

AANVAARDING NIEUWE VERENIGINGEN: VOICES, GEZINSBOND 

WESTKAPELLE, FLANDERS BRIDGECLUB, KOKEN MET KOEN 
 
Gezinsbond Westkapelle: 
De Gezinsbond Westkapelle was reeds sinds het begin van de Cultuurraad lid. Bij 
herverkiezing van het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad hebben zij hun 
lidmaatschap echter niet vernieuwd. Daarom deze nieuwe aanvraag. 
 
De nieuwe verenigingen worden aanvaard binnen de Algemene vergadering van 
de Cultuurraad. 
 
 

UITEENZETTING VRIJWILLIGERSCENTRALE 
 
De gemeente is gestart met het opzetten van een Vrijwilligerscentrale om zoveel 
mogelijk aan te zetten om actief bezig te zijn in de gemeente. Het verzorgt 
tevens voor een connectie tussen organisaties en vrijwilligers. De vrijwilligers-
centrale staat voor promotie en werving van vrijwilligers en bemiddeling en 
beheer. 
 

“Bij de verenigingen is een gebrek aan vrijwilligers. De ouderen verouderen en 

de jonge komen niet meer aan.” 

 
Het is niet de bedoeling van de vrijwilligerscentrale om vrijwilligers weg te 
plukken maar om nieuwe vrijwilligers te vinden en een link te worden tussen 
aanbieder en vrager. Het is dus belangrijk dat ook verenigingen hun vacatures 
doorgeven aan de vrijwilligerscentrale. 
 
Het doel van de vrijwilligerscentrale is het creëren van een ‘Vrijwilligerspool’: 

centraal bestand van vrijwilligers voor organisaties en verenigingen en een 
‘Vacaturepool’: centraal bestand van vacatures voor vrijwilligers 
 
Op woensdag 16 januari van 14 tot 17 uur wordt een eerst VRIJWILLIGERS-
BEURS gehouden. Hier kunnen vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact 
komen.  
Ook verenigingen mogen op deze beurs staan!!! 

 
Vrijwilligerscentrale Knokke-Heist 

Viviana Vandekerckhove en Thomas Hoeberigs 

A:  Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist 
T:  050/630 430 
F:  050/630 429 
M:  vrijwilligerscentrale@knokke-heist.be 
W:  www.vrijwilligerscentraleknokke-heist.be 
 
 

VRIJETIJDSMARKT / CULTUURGALA / 11 NOVEMBER HERDENKING 
 

Vrijetijdsmarkt 

 Zeer goed. 
 De deelnemers danken de organisatie voor de bekomen foto. 

 
 



 

 

Cultuurgala 

 Het programma was eerder op een ouder publiek gericht. 
 Het Cultuurgala zit nog in de beginjaren en er wordt nog gezocht naar de 

juiste mix.  
 Het eten was zeer lekker. 

 
11 november herdenking 

 Het zou beter zijn om afwisselend de deelgemeenten aan bod te laten 
komen. Nu was het enkel in Knokke.   

 Het is een zeer goed initiatief.  
 Het moet de bedoeling zijn om met deze vernieuwde herdenking,  de 

boodschap voor meer verdraagzaamheid en nooit meer oorlog op  de jeugd 
over te brengen.   

 Er was nog niet effectief veel deelname van de scholen, alhoewel er veel 
leden van directies aanwezig waren. Ze staan er blijkbaar zeer positief 
tegenover.  Volgend jaar valt 11 november op een weekdag en dit past  de 
herdenking dan ook beter in het schema van de scholen.  

 Er zijn veel directieleden die geen oorlog hebben meegemaakt. Het zou dan 
ook misschien goed zijn dat er mensen naar de scholen gaan om daarover te 
vertellen. 

 
 

WEBSTEK 
 

De gegevens van de verenigingen op de webstek zijn aangepast op basis van de 
gegevens op de subsidiepapieren. Er kunnen altijd fouten insluipen. Het Dagelijks 
Bestuur vraagt dan ook om de gegevens per vereniging nog eens te controleren; 
bij eventuele fouten of wijziging deze door te geven aan het secretariaat. Dit kan 
door te mailen via “Contact” op de webstek. 
 
U kan als vereniging uw activiteiten (die openstaan voor publiek) zelf invoeren op 
de webstek van de Cultuurraad. U heeft hiervoor een paswoord en login 
ontvangen. Mocht u daarbij nog moeilijkheden ondervinden of heeft u vragen, 
neem dan gerust contact op met het secretariaat. 
Hoe meer activiteiten er vermeld worden, des te meer wordt de webstek 
bezocht. 
 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

Deze gaat door op zondag 20 januari 2008 om 11 uur in Cultuurcentrum 
Scharpoord. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie kan de tentoonstelling Impressionisten in Knocke 
en Heyst bezocht worden. 
 
Daarnaast zal er in de periode voor 20 januari ook nog een nocturne aangeboden 
worden voor alle leden van de verengingen en dus niet alleen het bestuur of de 
afgevaardigden. Hierover volgt nog meer informatie. 
 
De Cultuurraad heeft een beperkt aantal exemplaren van het boek 
‘Impressionisten aan de Oostkust’ aangekocht met de bedoeling deze aan een 
gunsttarief te verkopen aan de leden van de Cultuurraad. 



 

 

Men kan zich een exemplaar aanschaffen voor  34, daar waar de  normale 
verkoopprijs  39 is.  
Een unieke kans.  Bestellen kan bij het secretariaat (Maickel Roeters) 
 
 

8. VERENIGINGSNIEUWS 
 

De communicatie naar de pers verloopt niet vlot. Veel zaken worden niet 
opgenomen.  
Het is beter om persberichten naar de gemeentelijke persdienst te sturen.   
 
Gemeentelijke Persdienst 

 Dienst Communicatie – A. Verweeplein 1-8300 Kn-Hst  
tel.: 050/630.133 - fax: 050/630.159 –  
e-mail: communicatie@knokke-heist.be  

 
Deze dienst zorgt voor de verspreiding van de informatie ivm  uw activiteit(en). 
Zij kunnen echter niet garanderen dat de pers ook deze info in hun edities 
opneemt. 
 
Volledigheiddshalve in bijlage ook de andere contactadressen: 
 
Lijst lokale pers    

 Beirens A.J. - Westhinderstraat 4-Zeebrugge - Oro-nieuws 

tel.: 050/54.65.64 - fax: 02/700.52.14 - e-mail: ajbz@telenet.be 
 Bedert Christel - Sasstraat 12-8301 Knokke-Heist - Steps, Streekkrant,  

Tam-tam, Zondag 

tel.: 050/51.28.56 - gsm: 0477/184.154 - e-mail: bedertch@euphonynet.be  
 Beuselinck Kristien - Doorniksesteenweg 214A-8500 Kortrijk -  - Radio2 

West-Vlaanderen 

tel.: 056/24.73.21 - fax:056/25.88.71 - e-mail: 
redactiewestvlaanderen@radio2.be  

 Blontrock Nico - Brugse Mettenstraat 51-8310 Brugge - Streekkrant, Steps, 
Burgerwelzijn, Radio 2  
tel.: 050/36.31.23 - fax: 050/37.43.02 - e-mail: nico.blontrock@skynet.be  

 Bouve Eva - Nijverheidslaan 5-8970 Poperinge - Effect 
gsm: 0499/20.94.55 - fax: 057/34.68.57 - e-mail: redactie@fnap.be  

 Corbett Brock V. – Willemijnenweg 12-8490 Jabbeke - Persfotograaf Het Volk 

tel.: 0475/78.49.02 - fax:09/256.45.67 - e-mail: Violet.Brock@telenet.be 
 Crul Björn - Barrierestraat 55-8200 Brugge - VRT regio Noord-West-

Vlaanderen 

tel.: 0475/95.91.99 - fax:- e-mail: bjorn.crul@telenet.be  
 De Cock Kim – Leopoldlaan 138-8300 Kn-Hst -  

tel.: 0476/70.96.48 - fax: - e-mail: kim.de.cock@belgacom.net  
 Deman Jo – Dorpsstraat 40-8340 Damme - Free Lance persfotograaf 

tel.: 0475/47.56.83 - fax: 050/39.64.67 - e-mail: jo.deman@telenet.be  
 Desmidt Ruben - Nicolas Mengélaan 3-8301 Kn-Hst - Kneistikrant 

e-mail: ruben@kneistikrant.be  
 Deville Guido – Braambeierehoekstraat 5-8340 Damme - De Zwinkrant 

tel.: 0477/62.50.52 - fax: 050/61.36.43 - e-mail: dezwinkrant@gohip.com 
 De Vocht Juul – Blauwvoetlaan 24-8301 Kn-Hst – Het Visserijblad, Vrij 

Maldegem 

tel.: 050/51.25.71  



 

 

 Dierick Walter – Romanlaan 7-Nederland - De Sincfalbode 

tel.: 0117/49.21.16 - fax: 0117/49.37.09 - e-mail: waldierick@zeelandnet.nl  
 Dotselaere Emmanuel - Boterbekeweg 13-8200 Brugge - Columnist-publicist 

tel.: 050/39.06.41 - GSM: 0476-72.97.79 - e-mail: 
emmanuel.dotselaere@skynet.be  

 Dumont Mieke - Gistelse Steenweg 563-8200 Brugge - Focus  tv 

GSM: 0472/900.111 - fax: 051/25.95.22 - e-mail: mieke.dumont@wtv.be 
 Focus – Kwadestraat 151b-8800 Roeselare - Focus televisie 

tel.: 051/25.95.25 - fax: 051/25.95.22 - e-mail: redactie@focustv.be 
 Gijsel Frank – Merseniersstraat 4-4524 DV Sluis NDL - Prov.Zeeuwse 

Courant,Sincfalbode 

tel.: 0031/620.033.899 - fax: 0031/117.461.768 - e-mail: 
frangijsel@zeelandnet.nl  

 Huysentruyt Bart - E. Van Oyestraat 68-8820 Torhout - Het Laatste Nieuws, 
sportredactie de Weekbode, Radio 2 W-Vl 
tel.: 050/21.69.33 - fax: 050/216.933 - e-mail: bart.huysentruyt@gmail.com  

 Minne Norbert – Kerkstraat 365-8370 Blankenberge - Het Volk, Nieuwsblad 

tel.: 0475/96.34.24 - fax: 050/41.63.63 - e-mail: norbert.minne@skynet.be  
 Omroep Zeeland – Kanaalstraat 64 Postbus 1090 - 4388 ZH Oost-Souburg - 

Nederland - Reg.radio en telev. Zeeland 

tel.: 0118/49.99.00 - fax: 0118/49.99.29 - e-mail: info@omroepzeeland.nl  
 Radio Contact-Radio Paradijs – Duivenlaan 10-8300 Knokke-Heist -  

tel.: 0475/23.14.31- fax: - e-mail: bartdegraaf@skynet.be  
 Radio Familie – Kapellestraat 76-8400 Oostende 

tel.: 059/50.41.41 - fax: 059/80.14.14  
 Reuse Stefaan – Vinkenstraat 6-8310 Brugge 

tel.: 0475/43.10.07 - e-mail: stefaan.reuse@skynet.be 
 Sabbe Gwendolien - Hoedenmakersstraat 26/1-8000 Brugge - Steps 

tel.: 050/34.83.04 - gsm: 0485/74.09.29 - e-mail: 
gwendolien.sabbe@skynet.be 

 Storme Tony – Leiselestraat 66-8200 Brugge  - Brugsch Handelsblad 

tel.: 050/44.21.65 - fax: 050/44.21.65 - e-mail: redactie.bhblad@roularta.be  
 Swierstra Thea – Ombeekhof 32-9040 St.Amandsberg - De Morgen 

tel.: 02/55.66.877 - fax: 02/52.03.515 - e-mail: theas@demorgen.be  
 Tam-tam - Natiënlaan 53-8300 Knokke-Heist - tam-tam 

tel.: 050/61.41.21 - fax: 050/60.23.49 - e-mail: info@tam-tam.be  
 Ultee Carlo – Wandeldreef 2-4527 BX Aardenburg NL - Weekblad 

tel.: 0117/49.25.97 - fax: - e-mail: carlo@zeelandnet.nl 
 Van Belle Jan – Nieuwe Gentweg 35-8000 Brugge - Het Laatste Nieuws 

tel.: 0475/76.49.96 - fax: 050/34.33.09 - e-mail: - 
 Van Lersberghe Jacky – Kragendijk 97-8300 Kn-Hst - Het Nieuwsblad, Het 

Volk (sport) 

tel.: 0475/36.95.29 - fax: 050/60.66.66 - e-mail: 
jacky.van.lersberghe@tiscali.be 

 Vanneste Ann - freelance journaliste De Zondag, De Streekkrant, Steps, 
Tamtam 

tel.: 050 31 31 40 - gsm: 0497 57 95 77 e-mail: ann.vanneste3@telenet.be 
 Verdopgraphics - Smedenstraat27-8300 Knokke-Heist - Het Nieuw 

Advertentieblad 

tel.: 050/62.43.85 - fax: 050/62.63.18 - e-mail: info@verdographics.be 
 Visterin Tim - Patriottenstraat 66/62-8301 Knokke-Heist - Pas-Uit/Ticket 

tel.: 0476/89.02.87 - fax: 050/51.51.84 - e-mail: 
tmv.enterprises@skynet.be 



 

 

 Weymeis Geert – J.D’Hoorelaan 132/11-8301 Kn-Hst - Belga, De Zondag, 
Brugsch Handelblad 

tel.: 0475/22.85.11 - fax: 050/51.97.03 - e-mail: redactie@galbertus.be 
 Zwiers Simon – Rooseveltlaan -  - Omroep Zeeland 

tel.: 0115/56.44.22 - fax: 0115/56.48.14 - e-mail: - 

 
Stuur uw persberichten ook altijd door naar cultuurraad@knokke-heist.be en 
nathalie.decoster@knokke-heist.be 
 
 

MEDEDELINGEN UIT ANDERE RADEN EN GEMEENTEBESTUUR 
 

Seniorenraad 

 
In januari wordt een nieuwe seniorengids verdeeld. De inhoudelijke opmaak is 
afgerond. Men is nu bezig met de lay-out.  
 
Er is een ontmoetingscentrum in Heist “De Vierbote”. Senioren kunnen hier 
donderdag, vrijdag en zaterdagnamiddag terecht voor een kopje koffie, biljart, 
etc. 
Voorbije activiteiten: Open-deurdag voor de buurtbewoners, Bezoek door de 
bewoners uit Lindenhove  
Toekomstige activiteiten: Kerstdiner voor minderbedeelde senioren.  
 

Gemeenteraad 

Nieuwe beleidsnota 2008 -2013 
Nieuw beleidsplan cultuurcentrum 2008 – 2013 
Op de volgende Algemene Vergadering worden de beleidsplannen gepresenteerd. 
 
Er is een nieuwe directeur Cultuurcentrum: Pedro Oosterlynck 
Pedro was in het verleden stafmedewerker Sociaal Cultureel Werk in het 
Cultuurcentrum waarna hij na wat omzwervingen via Brussel  terug in Knokke-
Heist is. Hij kent dus het verenigingsleven en is dan ook ideaal geplaatst om met 
zijn medewerkers en hun kennis jullie te ondersteunen en te begeleiden. Aarzel 
dan ook niet om op hen beroep te doen.  
 
Vrijetijdsraad: het vroegere overlegcomité wordt omgevormd tot een 
vrijetijdsraad. Dit is het centrale adviesorgaan naar vrijetijdsactiviteiten. De 
voorzitters van de diverse adviesraden zullen samen met o.m. de directeurs 
“Vrije Tijd” en andere actoren in deze raad zetelen.  
 
Oprichting van het AGSO –( staat voor : Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijke 
Ontwikkeling) 
Ontwikkeling van de gemeente op het vlak van stedenbouw. 
(onder andere het casino, projectzones in Heist en Duinbergen en Duinenwater) 
De doelstelling van de gemeente is om de projecten te realiseren met zo weinig 
mogelijk belastingsgeld. 
 

Subsidie 

De verdeling is opgemaakt en aan het Gemeentebestuur doorgegeven.  
94 verenigingen dossier ingediend, 83 verenigingen vroegen krijgen effectief 
subsidies. 



 

 

Er is gevraagd aan de aangesloten verenigingen om via de subsidiepapieren 
altijd de werking kenbaar te maken. Dit om het Dagelijks Bestuur toe te laten 
voeling te houden.   
 
De kwaliteitbeoordeling voor koren bestaat niet meer. De provincie werkt aan 
een nieuwe initiatief. 
Het Dagelijks Bestuur volgt dit op. 


