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ALGEMENE VERGADERING 
 

verslag 25 september 2013 
 

 

 
1. Verwelkoming door de voorzitter 
 
 
2. Goedkeuring verslag dd. 18.02.2013 

 
 
3. Verwelkoming nieuwe afgevaardigden en plaatsvervangers 
 
De nieuwe afgevaardigden stellen zich voor. 
De vergadering maakt kennis met: 
Depauw Ria (Apple Club) - Goossens Leen (Oudervereniging Sint-Margareta Knokke-Heist)-Nathalie Van 
Praet (JCI) – Nicole De Bodt (Neos) – KVLV-  Catic@mare – Markant  
 
 
4. Aanvaarding nieuwe verenigingen 
 
De volgende verenigingen worden door de vergadering aanvaard als nieuwe leden en op de volgende 
Algemene Vergadering uitgenodigd : Carnavalsvereniging De Klutsers, -  Ouderraad De Vuurtoren – 
Ouderraad Sint Jansschool – Ouderraad De Vonk -  Ouderraad Het Anker. 
 
 
5. Stand van zaken subsidies + verenigingspaspoort 
 
Het versturen van de subsidies was niet evident. Vele gegevens waren niet correct. 
Toch werden alle papieren op tijd ingediend.  De gegevens zijn adv de ingevulde verenigingspaspoorten 
ingevoerd in database van cultuurcentrum. Dit heeft veel tijd in beslag genomen en daarom een oproep van 
de voorzitter om iedere wijziging (adres/bestuurslid) kenbaar te maken via onthaal Cultuurcentrum of mailen 
naar cultuurraad@knokke-heist.be of de voorzitter.  
 
 
 
 

Plaats  : Cultuurcentrum lokaal 101/102 Begin 19.30 uur Einde   22.30 uur 
Aanwezig : 76 verenigingen, 2 gecoöpteerden, 1 lid van de politieke fracties, 1 

vertegenwoordiger van gemeentelijke adviesraden, 3 
vertegenwoordigers van een gemeentelijke dienst,  

   

   

Verslaggever : Stephanie Ryckaert 
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6. Cultuurgala 
 
De cultuurgala gaat dit jaar niet door en de reden daarvoor is dat door de herverkiezingen heeft het dagelijks 
bestuur geen tijd meer om dit evenement op een professionele manier te organiseren. 
 
Er zal gebrainstormd worden over hoe “aantrekkelijker” we het Cultuurgala kunnen organiseren en hoe meer 
mensen we kunnen bereiken om naar het cultuurgala  te komen. 
 
 
7. Goedkeuring jaarverslag 2012 
 
Jaarverslag is goedgekeurd en ligt ter inzage aan het onthaal en kan opgevraagd worden via mail, een pdf 
versie zal dan worden doorgestuurd 
 
 
8. Evaluatie vrijetijdsmarkt 2013 

 
Was een goeie editie. 
Gezellig, veel meer plaats, de opstelling was beter 
  
Opmerkingen: 

• Optie om het eens in Heist te laten doorgaan 
 Is zeer moeilijk aangezien het Maes en boerenplein niet centraal genoeg ligt. 
 

• Stroom was niet altijd voorzien.  
 
 

9. Mededeling andere raden & gemeentebestuur 
 

• Beleids- en Beheers Cyclus:  
 
In het kader van BBC was er op zaterdag 14 september om 10u een gezamenlijke bespreking van het 
meerjarenplan cultuur en jeugd. 
De volgende raden werden uitgenodigd. 
Jeugdraad – Cultuurraad - Raad van Bestuur Cultuurcentrum - Bureau SAR- Beheersorgaan Bibliotheek en 
Raad van bestuur van Erfgoed. 
 
 
Opmerking: 
Het blijft niet evident dat iedereen kan anticiperen in de Vrije Tijd participatie. 
Alle verenigingen zijn de ambassadeurs. 
Jongeren hebben recht op Vrije tijd participatie. 
Ook sommige ouderen  zijn niet bereikbaar om aan vrije tijd te anticiperen.  
Daarom nog eens een warme oproep naar de verenigingen, vergeet de  “Doebonnen” niet. 
 
 

• Senioren Advies Raad: 
De secretaris wenst het gemeentebestuur te danken voor het helpen realiseren van hun:  

• nieuw project - praatcafé voor dementie komt er in 2014  
Extra: 

 Op 19 oktober vindt er een lezing plaats rond “Hoe omgaan met dementie?”: 
  -9u45 ontvangst 

-10u   “wanneer moet men een dokter raadplegen?” door  Dokter Katia Brouns, geriater AZ    
Gezondheidszorg Oostkust 
- Pauze 
- 11u  “Bij wie of waar kan je als mantelzorger terecht voor ondersteuning?” door de Heer 
Franky Debusschere, educatie werker ziekenzorg CM VAW Mantelzorg W-Vl.        

    
• Nieuwe senioren gids : 9200 exemplaren werden verstuurd naar alle 60+ inwoners van Knokke-Heist 
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• Walter Baque laat weten dat hij het jammer vind dat de Bibliotheek Willemsfonds is gesloten. 
De voorzitter merkte op dat er heel wat redenen waren om de bibliotheek te sluiten  
en dat dit zeker niet evident was om deze beslissing te nemen. 
Heel wat boeken werden overgebracht naar o.a. 
 - Sincfal museum 
 - For Freedom Museum 
 - Abraham Hans Museum 
 - Liberaal archief 

• Wat met de monumenten onze Gemeente?  
Er was sprake van renovatie en opkuis werken: 
 
Volgende werken zullen eind oktober aangevat worden: 

Restauratie herdenkingsmonumenten WOI 
  Gedenkteken, Heldenplein Heist 
   Gedenkteken, Burgemeester Frans Desmidtplein te Knokke 

Herdenkingsmonument I te Westkapelle 
  Verwijderen korstmossen 

Eva van Eugène Dodeigne 
Canadasquare Albertstrand Knokke   

De meeuwen van Emlile Raes 
Europaplein Duinbergen 

Tijl en Nele van Charles Samuel 
Keuvelhoekstraat Knokke 

Dolende weg naar Tärr vna Spililiaert 
Driehoeksplein Het Zoute 

Vissersmonument van André Teackens 
   Sculptuur van Ulrich Rückriem 

parking 't Zwin 
 

 
10. Varia 
 

• De nieuwe Cultuurgids Knokke-Heist is verschenen.  
In deze gids krijg je een kennismaking met het brede en rijke Vrijetijdsaanbod dat onze gemeente 
biedt. 
Het is hét handboek voor iedereen die o zoek is naar Cultuur of ontspanning. 
Die ligt voor iedereen aan  verschillende onthaaldiensten: 

• Jeugd- en Kunstencentrum De Marge 
• Cultuurcentrum Knokke-Heist 
• Gemeentehuis Knokke-Heist 
• Sociaal Huis 

 
 
Varia moet op voorhand doorgegeven worden aan 
dirk@contintal-tours.be  en/of  stephanie.ryckaert@knokke-heist.be  
dit in functie van opzoekingswerk/behandelingstijd en vooral om efficiënter te kunnen werken 

 
 
 
 
 
 


