
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plaats: Cultuurcentrum 
 Begin: 19.30 uur – Einde: 20.30 uur 
 lokaal 101/102 
 
Aanwezig: 74 verenigingen 
 2 gecoöpteerden 
 1 lid van de politieke fracties 
 3 vertegenwoordigers van gemeentelijke adviesraden 
 3 vertegenwoordigers van een gemeentelijke dienst 
 1 gecoöpteerde 
 
Verontschuldigd: 15 verenigingen 
 2 gecoöpteerden 
 
Afwezig: 22 verenigingen 
 4 leden van de politieke fractie 
 4 gecoöpteerden 
 
Verslaggever: Thomas Hoeberigs 

 
 
 

GOEDKEURING VERSLAG AV 15/06/2011 
 
Geen opmerkingen. 
 
 
VERWELKOMING NIEUWE AFGEVAARDIGDEN/VERENIGINGEN 
 
Voor volgende verenigingen waren nieuwe afgevaardigden aanwezig: Flanders 
Bridgeclub, Westkapels Amateur Theater, Schaakclub Cnoc is ier, Orde van den 
Prince, Davidsfonds 
 
 
JAARVERSLAG 2011 
 
Het jaarverslag kan vanaf 23 maart 2012 digitaal of schriftelijk bekomen worden 
via telefonische aanvraag op het nummer 050 630 430 of via e-mail: 
cultuurraad@knokke-heist.be 
 
 
 

 
 

ALGEMENE VERGADERING 
 

Verslag 22 maart 2012 



 
 
 
BEGROTING 2012 
 
De begroting van 2012 wordt overlopen en goedgekeurd. 
 
 
CORRECTE UITBETALING SUBSIDIES 
 
De subsidies werden eind januari 2012 uitbetaald.  Enkel de duivenvereniging 
“Nu of Nooit” meldt dat er nog niets werd uitbetaald.  Thomas zal dit nagaan. 
 
Guy Marchand van Ouderraad OLVO vraagt of er een subsidie kan uitbetaald 
worden voor de infrastructuur.  De voorzitter deelt mee dat dit niet aan de 
cultuurraad is om een zo’n subsidie uit te betalen. 
 
 
KANDIDAATSTELLING DAGELIJKS BESTUUR 

 
De voorzitter vraagt aan de verenigingen of zij willen nadenken over een 
mogelijk engagement in het nieuw dagelijks bestuur dat binnen de 6 maanden 
na verkiezing gemeentebestuur (14 oktober 2012) moet verkozen worden.  
Dynamische personen met een visie op cultuur zijn een meerwaarde voor een 
dagelijks bestuur.  Eventuele kandidaten moeten wachten op een brief waarin de 
kandidaturen zullen opgevraagd worden. 
 
 
VORMVEREISTEN CULTUURPRIJZEN KNOKKE-HEIST 
 
De voorzitter meldt dat de reglementering voor cultuurprijzen uitgeschreven is 
en zal verdeeld worden aan alle verenigingen met daartoe bijbehorend 
aanvraagformulier.  Zo kan er een op een transparante manier leden uit 
verenigingen gelauwerd worden voor hun cultuurverdiensten. 
 
 
CULTUURGALA 2011 

 
De 6de editie van het gala werd goed geëvalueerd.  De voorzitter meldt ook dat 
bij de volgende editie, meer podium zal geschonken worden aan de huldiging van 
personen die medailles voor cultuurverdiensten mogen ontvangen.   
De voorzitter wil ook meer betrokkenheid van de verenigingen in het gala.  
Martine Callewaert van de carnavalsvereniging “de Smoeltrekkers” meldt dat de 
personen uit de vereniging die gelauwerd worden op het gala, hun 
toegangsticket cadeau krijgen van de vereniging.  Dit als bedanking voor de 
jarenlange inzet die het lid van de vereniging geleverd heeft.  
 
 
MEDEDELINGEN ANDERE RADEN, GEMEENTEBESTUUR 
 
Walter Bague van de Seniorenadviesraad heeft volgende vragen: 
▪ het aantal enquêtes die nodig zijn voor het behoeftenonderzoek dat sinds 

september 2011 van start is gegaan, zijn ontoereikend om representatief te 
zijn.  Er dienen nog zo’n 75 % extra enquêtes (450 exemplaren) afgenomen 



 
 

te worden.  Walter vraagt dan ook de medewerking van het verenigingsleven 
om extra vrijwilligers aan te reiken om deze enquêtes af te nemen.  
Kandidaat-vrijwilligers mogen zich aanmelden bij de vrijwilligerscentrale in CC 
Scharpoord. 

 
▪ in Knokke-Heist staan verschillende monumenten die eens mogen gewassen 

worden.  Walter Bague wil zich alvast opgeven als vrijwilliger om jaarlijks alle 
monumenten en kunstwerken te controleren en te rapporteren aan dienst 
erfgoed.  Schepen Willems antwoordt dat kunstenaars soms moeilijk doen 
over het reinigen van hun kunstwerk maar zal Estelle Slegers informeren over 
het probleem. 

 
▪ Walter Bague vindt het spijtig dat Knokke-Heist niet meedoet met Beaufort 

04.  Schepen Willems meldt dat er geen samenwerking mogelijk is met de 
Beaufort organisatoren in de huidige context. 

 
 
VARIA 
 
ONZoostKUST radiozendamateurs meldt dat ze 50 jaar bestaan en dit zal op 
passende wijze gevierd worden.   Een tentoonstelling zal ingericht worden.   
 
 
UITREIKING MEDAILLES CULTUURVERDIENSTEN EN BEELDJES 
GENOMINEERDEN CULTUURDRAGER 
 
Volgende personen kregen een medaille voor cultuurverdiensten: Denise Debuck.  
Personen die afwezig waren, krijgen hun medaille thuis bezorgd : Lisette De 
Groote, Linda Naessens, Elisabeth Vandecasteele, Georgette De Groote, Brian 
Wtterwulghe. 
 
Volgende personen kregen een beeldje genomineerden Cultuurdrager: Jozef 
Bonte, Stephan Vermeersch, René Vermeersch, Hans Vermeersch, André 
Desmidt, Marcel Slabbinck,  Yves Dekimpe,  Personen die niet aanwezig waren, 
zullen hun beeldje thuis ontvangen: André Breckx, Kurt Lefever. 
 


