
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plaats: Cultuurcentrum 
 Begin: 20 uur – Einde: 20.45 uur 
 lokaal 101/102 
 
Aanwezig: 64 verenigingen 
 3 gecoöpteerde leden 
 afgevaardigden uit de gemeentelijke adviesraden 
 2 afgevaardigden uit de gemeentelijke culturele diensten 
 Schepen van Cultuur Maxim Willems 
 
Verontschuldigd: 6 verenigingen 
 2 gecoöpteerde leden 
 2 afgevaardigde uit de gemeentelijke adviesraden 
 2 afgevaardigde uit de gemeentelijke culturele diensten 
 
Afwezig: 50 verenigingen 
 3 vertegenwoordigers van een politieke fractie 
 2 afgevaardigde uit de gemeentelijke culturele diensten 
 
Verslaggever: Maickel Roeters 

 
 

GOEDKEURING VERSLAG AV 18 JUNI 2009 
 
Geen opmerkingen. 
 
 

VERWELKOMING NIEUWE AFGEVAARDIGDEN/VERENIGINGEN 
 
Voor “Gaudeamus”: mevrouw Maria Saelens. 
 
 

AANVAARDING  
 
Lidmaatschap Ouderraad De Vonk 
 
Deze vereniging was reeds lid van de Cultuurraad. Zij hebben niet gereageerd op 
de briefwisseling waardoor ze aanzien zijn als een slapende vereniging. Gezien 
de lange periode van stilte wordt deze vereniging aanzien als nieuwe vereniging. 
 
Beslissing 

De vereniging wordt door de AV zonder bezwaar aangenomen. 

 
 

ALGEMENE VERGADERING 
 

Verslag 3 februari 2010 



 

 

VERVANGING AFGEVAARDIGDE GASPAR WARNIER 
 
Helaas hebben we in september 2009 afscheid moeten nemen van Gaspar 
Warnier.  
Daar Gaspar afgevaardigde was voor de vrijzinnige verenigingen is er nu geen 
vertegenwoordiging meer van deze strekking in het bestuur. Er is een oproep 
gedaan naar kandidaten maar er zijn er geen binnen gekomen.  
 
Opmerking  

De seniorenclub “Willen is kunnen” heeft een kandidatuur ingediend, Georges 
Heyman, voor lidmaatschap Dagelijks Bestuur en Beheerraad Bibliotheek. 
De voorzitter heeft deze niet gezien, een kopie wordt overhandigd tijdens de 
vergadering. 
 
Beslissing 

Het aanvaarden van een nieuwe vertegenwoordiger wordt verschoven naar de 
volgende Algemene vergadering.  
 
 

ERE-VOORZITTERSCHAP GASPAR WARNIER EN TOON GHEKIERE 
 
Het Dagelijks Bestuur stelt voor om Gaspar Warnier en Toon Ghekiere het ere-
voorzitterschap toe te kennen.  
 
Beslissing 

De algemene vergadering is akkoord met het voorstel.  
 
 

EVALUATIE CULTUURGALA 2009 
 
Het Cultuurgala wordt als goed, vernieuwend, eigentijds en verjongend 
omschreven in de Algemene Vergadering. 
 
Het Cultuurgala 2010 gaat door op zaterdag 2 oktober in het Casino Knokke. 
Wederom zal De Prehistorie het feest na het gala verzorgen. 
 
Opmerking  

Is er geen mogelijkheid om een powerpoint presentatie te maken voor de 
verenigingen om te tonen in hun vergaderingen.  

 dit is moeilijk aangezien op de foto´s copyright zit. Er is wel de mogelijkheid 
om de website te tonen waar alle foto´s op staan. 

 
 

VIERINGEN, MEDAILLES 
 
Jubileum of medaille 

Verenigingen die een jubileum vieren of een lid eren met een medaille, worden 
gewaardeerd op het Cultuurgala. Om ervoor te zorgen dat dit in hetzelfde jaar 
plaatsvindt dient de aanvraag voor medailles of jubileum voor het einde van juni 
te doen. Alle aanvragen daarna worden doorgeschoven naar het cultuurgala van 
het jaar daarop. 
 
 



 

 

Bijvoorbeeld 
KTKH heeft haar aanvraag in verband met het 100 jarig jubileum in augustus 
gedaan. De voorbereidingen voor het Cultuurgala zaten dan al in een afrondende 
fase. Zij worden dus gewaardeerd op het Cultuurgala van 2010 ondanks dat het 
jaar van jubileum 2009 is. 
 
NIEUWE MEDAILLE VOOR DE SENIORENVERENIGINGEN : 
 
Voorstel nieuw reglement  : 
 
De Nestor 

 
1. Op schriftelijke aanvraag van de betrokken vereniging kent de Cultuurraad 

een “Nestor” toe aan het lid dat voldoet aan beide volgende voorwaarden, 
met inachtneming van de aan deze bepaling toegevoegde opmerkingen 
a. vanaf of na de leeftijd van 55 jaar aangesloten zijn bij een 

seniorenvereniging, aangesloten bij en erkend door de Cultuurraad 
Knokke-Heist 

b. er 15 jaar ononderbroken deel uitgemaakt hebben van het bestuur. 
2. Opmerkingen: 

a. Het aantal jaren lidmaatschap of bestuursdeelname in andere 
seniorenverenigingen of van verenigingen van vóór de leeftijd van 55 jaar 
kunnen niet meegeteld worden voor het verkrijgen van de Nestor. 

b. Indien iemand 15 jaar bestuurslid is van meer dan 1 seniorenvereniging, 
dan kan hij/zij maar één keer de Nestor krijgen. De Nestor wordt 
toegekend namens de vereniging die het eerst de aanvraag doet. 

c. Onder seniorenvereniging wordt verstaan: elke vereniging die zich 
uitsluitend tot 55-plussers richt als doelpubliek. 

d. Een Nestor wordt (tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door het DB van de 
Cultuurraad) enkel en alleen uitgereikt op het jaarlijkse Cultuurgala. 

 
Indien er leden zijn die een goed voorstel van geschenk weten gelieve dit dan te 
melden bij het Dagelijks Bestuur. 
 
Opmerking  

De leden van een seniorenvereniging beginnen meestal pas aan 65 jaar aan een 
bestuursmandaat. 
Is 15 jaar dan niet te lang? 

 Als blijkt dat het reglement niet voldoet zullen de nodige aanpassingen 
bekeken worden. Er zijn ook leden die reeds vroeger starten aan dit mandaat. 
Daarnaast zorgt dit reglement ervoor dat verjonging gestimuleerd wordt. 

 
Beslissing 

De algemene vergadering is akkoord het voorstel voor te leggen aan het 
Gemeentebestuur  
 
 

EVENEMENTEN 2010 
 
Woensdag 31 maart om 20 uur 

Benefietavond voor Haïti 
Exclusief optreden van de nieuwe voorstelling van KTKH. 
Alle inkomsten zijn integraal voor Haïti. 
 



 

 

Vrijdag 3 september 2010 om 20 uur 

Startavond verenigingen 
Voor de derde keer worden alle verenigingen uitgenodigd om te genieten van 
een film en daarna een drankje te nuttigen.  
 
Zondag 5 september 2010  

Vrijetijdsmarkt op het Verweeplein van 10 tot 13 uur 
Inschrijven kan bij het Cultuurcentrum. 
 
Zaterdag 2 oktober 2010 

Cultuurgala & De Prehistorie 
 
 

SUBSIDIES 
 
Er zijn 86 aanvragen binnen gekomen. 
In totaal is er  52.490,40 verdeeld 
 
De verenigingen moeten hun subsidie reeds ontvangen hebben. 
 
 

MEDEDELINGEN UIT ANDERE RADEN, GEMEENTEBESTUUR 
 
Gemeentebestuur 

 
Actie SOS Haïti 

 
Het Gemeentebestuur heeft een goodwill overeenkomst aangegaan met Unicef. 
In de toekomst zal op het briefpapier en promotiemateriaal het logo van Unicef 
te zien zijn. 
 
Er was een oproep gedaan aan de verenigingen om zoveel mogelijk poppetjes te 
verkopen. 
Helaas is de reactie zeer triest. 
 
Andere acties in de Gemeente 
 
De scholen in Knokke-Heist, verenigingen, Rode Kruis Knokke-Heist, 
Gemeentelijke diensten,…. verkopen sleutelhangers en poppetjes aan  5   
 
deKunstAcademie en vzw Vrij Atelier barsten weer uit hun voegen en trekken 
naar Scharpoord voor een fantastische tentoonstelling! In het kader van de actie 
verkopen de deelnemers hun werken tegen opbod. Van 6 tot en met 18 februari 
kun je elke dag in het cultuurcentrum terecht. 
Gezondheidszorg Oostkust verkocht peperkoeken harten in de inkom van het 
ziekenhuis.  
 
De Keuvelhoekschool heeft zich geëngageerd om door de leerlingen wenskaarten 
te laten ontwerpen. De aandachtskaarten kregen vier thema’s: feest, natuur, 
liefde en solidariteit. 
Duinenkind heeft een gezonde actie. Op vrijdag 5 februari gaan ze rennen voor 
Haïti.  



 

 

Op donderdag 4 februari van 14 tot 18 uur organiseert vzw ROER een 
ontmoetingsnamiddag Haïti in het Cultuurcentrum. Onder het genot van muziek 
kan u voor  5 van een pannenkoek met koffie of glas wijn met loempia genieten 
 
Bakkerij Philippe in Westkapelle pakt uit met een speciaal calamiteitenbrood. Eén 
euro gaat direct in de officiële collectebus.  
 
De leerlingen van het Sint Benardusinstituut verkopen armbandjes met het 
embleem van “Arbo de Vivo” te koop aanbieden. En organiseren een grote car- 
en bikewash op de speelplaats van de school.  
 
De Strijk-en Verstelwinkel verkoopt zeer mooie zelfgemaakte bloemenmandjes. 
Er is keuze uit 3 verschillende mandjes gevuld met later in de tuin te planten 
bloembollen. 
 
De  Heilig Hartschool  verkoopt de Unicef-sleutelhangersen en twee van de 
leerlingen Marie Deloddere naaide hartjes om op te spelden en Juliette Herpoel 
maakte armbandjes.   
 
Participatiedecreet 

 
In 2010 gaat de gemeente van start met iets gloednieuws namelijk de 
vrijetijdscheques!  Kinderen en volwassenen uit gezinnen die het financieel 
moeilijk hebben, kunnen er vrijetijdsactiviteiten mee betalen.   
 
De cheques zijn verwerkt in een boekje waarin tevens ook alle informatie staat 
over hoe, waar en waarvoor men de vrijetijdscheques mag gebruiken.  De 
vrijetijdscheques kunnen aangevraagd worden door de personen die het 
financieel moeilijk hebben. Op die manier hopen we een steentje bij te dragen 
aan een toegankelijker vrijetijdsaanbod.   
 
De vrijetijdscheque is een betaalmiddel bij vrijetijdsinitiatieven, maar daarvoor 
hebben we natuurlijk jullie medewerking nodig! 
 
We willen dan ook vragen om de vrijetijdscheques te aanvaarden als 
betaalmiddel voor  voorstellingen, inschrijvingsgeld, lidgeld, kampgeld, 
weekendgeld, uniform, uitstappen, en dergelijke meer.  Je mag de bonnen 
aanvaarden voor het totale bedrag.  Het is echter niet de bedoeling dat jullie 
voor de kosten opdraaien.  De bonnen kun je bij het cultuurcentrum inwisselen.  
Jullie schieten dus enkel het geld tijdelijk voor. 
 
Wij zijn er van overtuigd dat ook jullie een bijdrage willen leveren om dit project 
te laten slagen en danken jullie alvast voor jullie inzet.  Vergeet niet om al je 
collega’s op de hoogte te brengen!   
 
Meer informatie in bijlage. 
 
Nieuwjaarsreceptie Raden voor Cultuurbeleid 

Weinig volk 
Er waren ook andere activiteiten gepland 

 Er wordt met de voorzitters van de raden bekeken hoe dit in de toekomst 
wordt voortgezet. 

 







knokke-heistDOEBON
wt.w.v 3 euro

a



VU Maxim Willems, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist

T.a.v. de vrijetijdsaanbieders:
 
Deze DOEBON is een geldig betaalmiddel.
Meer info over de terugbetaling van deze bon is te verkrijgen bij  
het onthaal van het Cultuurcentrum Scharpoord, Meerlaan 32,  
8300 Knokke-Heist > 050 630 430


