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Plaats: Cultuurcentrum 
 Begin: 20 uur – Einde: 20.45 uur 
 lokaal 101/102 
 
Aanwezig: 71 verenigingen 
 3 gecoöpteerde leden 
 1 afgevaardigde uit de gemeentelijke adviesraden 
 1 vertegenwoordiger van een politieke fractie  
 Schepen van Cultuur Maxim Willems 
 
Verontschuldigd: 10 verenigingen 
 gecoöpteerde leden 
 1 afgevaardigde uit de gemeentelijke adviesraden 
 4 afgevaardigde uit de gemeentelijke culturele diensten 
 
Afwezig: 39 verenigingen 
 1 afgevaardigde uit de gemeentelijke adviesraden 
 

 
GOEDKEURING VERSLAG AV 3/02/2010 
 
Geen opmerkingen. 
 
 
VERWELKOMING NIEUWE AFGEVAARDIGDEN/VERENIGINGEN 
 
Voor “Hof der prinsen”: Germain Brouns 
Voor “VTB Kultuur”: Dominiek Segaert 
Voor “LVSW Knokke-Heist”: Eddy Stroef 
Voor “Speel-o-theek De Wip”: Ingrid van Belleghem 
 
 
AANVAARDING  
 
 Kennisgeving naamsverandering vereniging “Cnoc is ier” naar “Cnocke is hier” 
 Lidmaatschap de Karnavalskiekens 

Dit extra punt wordt aan het begin van de vergadering voorgelegd aan de 
vergadering. De aanwezigen zijn akkoord om het op de agenda te plaatsen. 
 
 
 

Subsidiepapieren kan je downloaden op www.cultuurraadknokkeheist.be of 
afhalen in het onthaal van Scharpoord. 

 
ALGEMENE VERGADERING 

 
Verslag 17 juni 2010 
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De Karnavalskiekens is een vereniging die bijdraagt en zich wenst in te zetten 
voor de culturele activiteiten en evenementen in Knokke-Heist. In het najaar van 
1997 zijn we met een paar vrienden samen gekomen en opeens begon het 
gesprek over carnaval. Al vlug waren we aan het spreken om mee te doe met de 
stoet in Heist. Zo gezegd zo gedaan en in 1998  hebben wij voor het eerst deel 
genomen aan de stoet met een kleine wagen met als thema de pombiers. 
 
Het jaar daarna wilden we onze groep en kar vergroten en zijn we op zoek 
gegaan naar een geschikte loods en het geschikte materiaal daarvoor. 
Na een speurtocht van maanden zijn we uiteindelijk terecht gekomen op de 
boerderij van de familie Vanzandwege en staan daar tot op de dag van vandaag 
nog. 
Wij hebben 10 jaar meegereden met de grote wagens en zijn daarna terug over 
gestapt naar de kleine wagens. In deze jaren hebben wij ook reeds verschillende 
evenementen meegedaan en georganiseerd. 
 
Zo hebben wij het geluk gehad om onze goede vriend (Olivier Bodijn oli1) en 
carnavalist in hart en nieren  bij te staan om drie maal na elkaar prins carnaval 
te worden. Ook hebben wij reeds 8 jaar een barbecue die wij organiseren en 
staan al 10 jaar op de rommelmarkt van de oosthoekkermis met wulken droogvis 
en ander lekkers. Tussendoor organiseren wij ook verscheidene soupers en 
bingo’s ter voordele van ons en hebben  
 
wij ook op verschillende vlakken toegedragen aan goede doelen enz. 
Wij zijn dus een kleine actieve vereniging in Knokke-Heist 
 
Beslissing 
De vereniging wordt door de AV zonder bezwaar aangenomen. 
  
 
VOORSTELING MEDAILLE NESTOR 
 
De Cultuurraad Knokke-Heist introduceert een nieuwe medaille ‘De Nestor’. 
De Nestor moet voor een waardering zorgen bij de seniorenverenigingen. Door 
op latere leeftijd te starten kwam men nooit in aanmerking voor de huidige 
zilveren medaille waarvoor 25 jaar actieve dienst bewezen moet worden. 
 
Het gemeentebestuur heeft het reglement goedgekeurd. Vanaf nu kunnen de 
medailles aangevraagd worden. 
 
Deze medaille zal uitgereikt worden op het Cultuurgala. Op de officiële 
plechtigheid binnen de vereniging zal een pin overhandigd worden. 
 
Een eerste ontwerp wordt getoond tijdens de vergadering. 
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INVULLING VRIJGEKOMEN PLAATSEN 
 
Helaas hebben we afgelopen tijd afscheid moeten nemen van enkele steunpilaren 
in het culturele verenigingsleven, Gaspar warnier en Jacqueline Vermael. Beiden 
vervulde bestuursfuncties in de Bibliotheek en het Cultuurcentrum. De vacante 
plaatsen zijn voorbehouden voor mensen uit een bepaalde strekking. 

 Cultuurcentrum: 
- 1 uit de ongebonden strekking 
- 1 uit de vrijzinnige strekking  

 Raad van Beheer Bibliotheek 
 1 uit de vrijzinnige strekking 

 
Opmerking vanuit de Algemene vergadering 
Waarom nog vasthouden aan de splitsing de verdeling in strekkingen? 
 
Antwoord van de heer Schepen : De samenstelling van de Cultuurraad steunt op 
het Cultuurpact. Om ervoor te zorgen dat alle strekkingen zouden aanwezig 
zouden zijn in de bestuursorganen is er de verplichting om van elke strekking 
een vertegen-woordiger in het bestuursorgaan te hebben. De bijkomende 
plaatsen worden verdeeld volgens het systeem D´Hondt. Hier kan weinig aan 
veranderd worden. 
 
Beslissing 
Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen bij de voorzitter, 
cultuurraad@knokke-heist.be. 
 
 
VOORSTEL EN BESLISSING VERVANGING GASPAR WARNIER 
DAGELIJKS BESTUUR 

 
Er is een rondvraag geweest voor kandidaten uit de vrijzinnige strekking voor de 
vacante plaats in het Dagelijks Bestuur. Er was 1 kandidaat maar die heeft zijn 
kandidatuur later terug ingetrokken. 
 
Het voorstel is om de plaats voorlopig niet in te vullen. De plaats blijft wel vacant 
indien er zich kandidaten stellen.  
 
Beslissing 
Akkoord 
 
 
SUBSIDIEPAPIEREN 2010 
 
De subsidiepapieren voor 2009/2010 worden aan het einde van de vergadering 
uitgedeeld. 

Exemplaren kunnen gedownload worden van de website 
www.cultuurraadknokkeheist.be of afgehaald worden in het onthaal van 
Scharpoord. 
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Nieuwigheden 
1. er is een extra lijst van aandachtspunten opgesteld. Neem deze goed door om 

niet voor verrassingen te staan.  
2. De periode van de aanvraag loopt van 1 juli 2009 -  30 juni 2010 
3. Op het aanvraagformulier dient u tevens aan te duiden hoeveel leden -26 jaar 

zijn. (enkel indien van toepassing, in het aantal leden noteert u het totaal 
aantal leden) 
(Opmerking vanuit de Algemene Vergadering : Moet het totaal aantal leden 
opgesomd worden of moet het aantal -26 jarigen daarvan afgetrokken 
worden ?  
Antwoord : Het totaal aantal leden moete ingevuld worden (dus met de – 26 
jarigen inbegrepen – daarnaast wordt gevraagd hoeveel van het totaal aantal 
leden , leden zijn die - 26 jaar zijn) 
 
 

SAMENWERKING RADEN VOOR CULTUURBELEID EN KTKH – 
BENEFIETVOORSTELLING HAÏTI 
 
Ten voordele van de actie Haïti is er een speciale benefietvoorstelling 
georganiseerd door de Raden van Cultuurbeleid, het Cultuurcentrum en KTKH. 
 
Er is een bedrag van € 2.360,00 opgehaald. Dit bedrag is doorgestort aan het 
actiecomité van de gemeente en komt ten goede  van Unicef. 
 
 
CULTUURGALA 2010 
 
Podium voor mensen die verdienstelijk zijn geweest voor het culturele leven in 
Knokke-Heist 
Er zijn verschillende verenigingen die hier hun ledenfeest van gemaakt hebben. 
Er is tevens weer de dansavond De Prehistorie Live. De prijs zal behouden blijven 
op € 45 (inclusief receptie, diner, gala en De Prehistorie)  
 
De kaarten voor het gala worden alleen verkocht in het kantoor van Continental 
tours (begin van de Lippenslaan). 
Voor De Prehistorie alleen zijn ook te verkrijgen in Scharpoord. De reden 
hiervoor is dat er problemen waren met de tafelverdeling. Dirk Overstraete heeft 
meer zicht op de samenstellingen van de verenigingen om dergelijke problemen 
te vermijden.  
 
De foto´s van het Cultuurgala 2009  en ook de vorige edities zijn te vinden op de 
website www.cultuurraadknokkeheist.be.  Zij kunnen nog bijbesteld worden. 
 
Er is wederom de uitreiking van de Cultuurdrager. 
Profiel van de cultuurdrager is;  mensen die niet direct in de schijnwerper staat 
maar wel onmisbaar is voor de vereniging. De steunende kracht, de persoon 
achter de coulissen,  
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VRIJETIJDSMARKT 
 
Zondag 5 september  
Indien u nog wil inschrijven kan dit nog bij het Cultuurcentrum. 
 
De vrijdagavond 3 september is er wederom een startavond met allereerst de 
vertoning van de film ‘Helaasheid Der Dingen’ 
 
 
 
MEDEDELINGEN UIT ANDERE RADEN, GEMEENTEBESTUUR 
 
 Jeugdkoor Rondinella 

Het jeugdkoor heeft een cd gemaakt en die is voor € 10 te koop in de Kunst 
Academie 
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DOE-BONNEN 
 
Achtergrondinfo 

Begin 2008 keurde het Vlaams Parlement het participatiedecreet goed. Het 
decreet heeft als betrachting meer kansen te geven aan personen in armoede en 
aan verenigingen van en voor mensen in armoede om volop deel uit te maken 
van de cultuur, jeugdwerk- en sportgemeenschap. 
Het participatiedecreet zorgt ervoor dat alle gemeenten in Vlaanderen 
bijkomende middelen kunnen ontvangen om de vrijetijdsparticipatie van mensen 
in armoede te bevorderen. Deze middelen zijn rechtstreeks bestemd voor de 
mensen in armoede en hun verenigingen. 
 
Afsprakennota vrijetijdsparticipatie Knokke-Heist 2010-2013 
In 2009  werd een afsprakennota opgemaakt tussen de gemeentelijke vrijetijds-
diensten, het OCMW en de lokale welzijnsschakel Mama’s voor Kinderen.  
De subsidie zal voornamelijk aangewend worden ter financiering van de 
deelname aan vrijetijdsactiviteiten  door personen die het financieel moeilijk 
hebben. Hiertoe werd een Doe-bonnen-boekje ter waarde van €20 ontworpen 
met 2 bonnen van €5, 2 bonnen van €3 en 2 bonnen van €2. 
 
Wie heeft recht op een gratis Doe-bonnen-boekje? 
 personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het 

ziekenfonds 
 personen die recht hebben op het Omniostaat van het ziekenfonds 
 personen die gebruiker zijn van de OCMW-dienstverlening 

Deze  doelgroep richt zich naar het onthaal van het Sociaal Huis voor aanvraag 
van het Boekje. Het Doe-bonnen-boekje kan vanaf 15/03/2010 aangevraagd 
worden. 
 
Het Doe-bonnen-boekje kan ook aangekocht worden aan het onthaal van de 
verschillende Vrijetijdsdiensten m.n. het Cultuurcentrum, Museum Sincfala, 
Sporthal De Stormmeeuw, De Marge, deKunstAcademie en dienst Toerisme. 
 
Wat kan je ermee betalen? 
De bonnen kunnen gebruikt worden als betaalmiddel voor voorstellingen, 
inschrijvingsgeld, lidgeld, kampgeld, ticketgeld…. De verschillende vrijetijds-
aanbieders werden aangeschreven en gevraagd naar medewerking aan dit 
project. 
 
Voor de Vrijetijdsaanbieders: 

De Doe-bon is een betaalmiddel bij vrijetijdsinitiatieven en daarvoor hebben we 
de medewerking van de vrijetijdsaanbieders  nodig.   
 
Aan de aanbieders wordt gevraagd om de bonnen als betaalmiddel te 
aanvaarden.  
Er dient gepast betaald te worden. Als de kostprijs € 5,50 is, dan wordt er een 
bon van € 5 + een muntstuk van € 0,50 gegeven.  
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Hoe krijg je de Bonnen terugbetaald? 
De vrijetijdsaanbieders krijgen op korte termijn de bonnen terugbetaald. 
 
• Hou de bonnen goed bij. 

Vul het formulier ‘Aanvraag om toelage’ in en laat het ondertekenen door 
twee verantwoordelijken van je vereniging. Het formulier kun je vanuit deze 
site downloaden of .  

• Dien het formulier samen met de bonnen in bij de balie van het onthaal van 
het Cultuurcentrum Scharpoord en de bonnen worden, naar eigen optie 
onmiddellijk verzilverd of terugbetaald via overschrijving.  Pas op, dit kan 
maar tot en met 31 december 2010.   

 
Een sticker met het logo van de Doe-bon kan aan het onthaal van het 
cultuurcentrum opgehaald worden. Deze sticker kun je als herkenningsteken op 
jouw kassa of geldkistje kleven. 

 
Indien je nog vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om contact op te 
nemen met  Viviana Vandekerckhove  of  Thomas Hoeberigs - 050/ 630 430   
of mail: vrijetijdsparticipatie@knokke-heist.be 
www.knokke-heist.be – www.cultuurknokkeheist.be 
 
 


